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O.F.Nəzərlinin Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi
Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Orxan Faiq oğlu Nəzərli Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi

təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 may 2021-ci il

M.B.Eynullayevin Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan – Gürcüstan
əlaqələri dinamik inkişaf edir
zərbaycanla Gürcüstan arasında diplomatik əlaqələr
rəsmən 1992-ci ildə yaradılsa da, bu, ümummilli lider
Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli
tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra
inkişaf mərhələsinə daxil olub. Beləliklə, 1995-ci ilin fevral
ayında Bakıda Gürcüstanın, 1996-cı ilin martında isə Tbilisidə
Azərbaycanın səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. İki dövlət arasında
birgə iqtisadi komissiyanın səmərəli işi də əməkdaşlığı getdikcə
gücləndirib. Bundan başqa, hər iki ölkənin parlamentində dostluq
qrupları yaradılıb.

A

Ötən dövr ərzində Gürcüstan
ölkəmiz tərəfindən həyata keçirilən
irimiqyaslı beynəlxalq iqtisadi
layihələrin fəal iştirakçısı olub və
özünü etibarlı tərəfdaş kimi nümayiş
etdirib. Burada onu da xatırlatmaq
istərdik ki, 2008-ci il mart ayının 14-də
BMT Baş Məclisində “Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətə
dair” qətnamənin qəbulu ilə bağlı
keçirilən səsvermədə Gürcüstan
qətnamənin lehinə səs verib.
Əlbəttə, hər iki dövlət arasında
siyasi-iqtisadi münasibətlərin
indiki səviyyəyə gəlib çatmasında
Azərbaycan və Gürcüstan xalqları
arasında tarixən mövcud olan
sıx əlaqələr, mehriban qonşuluq
münasibətləri mühüm baza rolunu
oynayıb. Son illərdə isə ölkələrimiz
arasında mehriban dostluq və
qardaşlıq münasibətlərinin daha
da möhkəmlənməsi hər iki dövlətin
parlaq gələcəyinin təmin olunması
üçün möhkəm əsas yaradıb.
Gürcüstan rəsmilərinin
timsalında dəfələrlə bəyan edilib ki,
Azərbaycanın mövcud xarici siyasət
kursu həm regional əməkdaşlıq və
təhlükəsizliyə mühüm strateji töhfədir,
həm də Gürcüstan–Azərbaycan
münasibətlərinin əsaslarını dinamik
şəkildə möhkəmləndirir.
Yeri gəlmişkən, həyata keçirilən
çoxtərəfli və balanslaşdırılmış xarici
siyasət nəticəsində Azərbaycan
regionun ən güclü və suveren
aktoruna çevrilib. Təsadüfi deyil ki,
bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri
və təşkilatları tərəfindən Azərbaycan
Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik
qarantı, inkişaf mənbəyi adlandırılıb.
Təkcə onu demək kifayətdir ki,
indiyədək Azərbaycanın iştirakı
olmadan regionda heç bir strateji
layihə reallaşdırılmayıb. Bütün
gerçəkləşdirilən regional layihələrin
əsas təşəbbüskarı qismində də məhz
Azərbaycan çıxış edib.
Azərbaycan və gürcü xalqları
tarix boyu dostluq, əmin-amanlıq
şəraitində yaşayıblar, bir-birinə

dəstək olublar. Hazırda isə iki ölkə
arasında sıx münasibətlər strateji
tərəfdaşlıq mərhələsinə yüksəlib.
Bu, Azərbaycan və Gürcüstanın
indiyədək birgə fəaliyyət göstərdikləri
meqalayihələrin reallaşmasında özünü
aydın göstərib. Onu da qeyd edək,
həmin təşəbbüslərin gerçəkləşməsi
regionun, eləcə də Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə böyük töhfə verib.
Başqa sözlə, Cənub Qaz Dəhlizi və
TAP layihələrinin həyata keçirilməsi
ilə Gürcüstan və Avropanın enerji
təhlükəsizliyində yeni mərhələnin
əsası qoyulmaqla bərabər, tərəflər
arasında əməkdaşlıq münasibətinin
möhkəmlənməsinə əsaslı təsir
göstərilib.
Gürcüstandan iki ixrac neft
kəməri və iki ixrac qaz kəmərimiz
keçir. Perspektivdə Şərqdən-Qərbə
yükdaşımalarda Azərbaycanın
əhəmiyyətli paya sahib olmasını təmin
edəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xətti də qonşu ölkədən keçir.
Hazırda koronavirus pandemiyası
ilə əlaqədar olaraq, insanların səyahət
imkanları əhəmiyyətli dərəcədə
məhdudlaşdırılıb. Lakin gediş-gəliş
açıq olan zamanlarda Gürcüstana
gələn turistlərin arasında Azərbaycan
əhəmiyyətli paya sahib olub.
Bu gün Azərbaycanla Gürcüstan
arasında siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni
və bir çox digər sahələrdə əməkdaşlıq
nünasibətləri dinamik inkişaf edir.
Azərbaycan şirkətləri qonşu dövlətə
ciddi sərmayə yatıran şirkətlər
sırasında olmaqla, həm də bu ölkədə
ən böyük vergi ödəyiciləridir.
Hazırda Azərbaycanın Naxçıvan
və Gürcüstanın Batumi, Gəncə şəhəri
ilə Kutaisi və Rustavi, Sumqayıt ilə
Rustavi, Şəki ilə Telavi şəhərləri
arasında qardaşlaşma haqqında
memorandumlar imzalanıb. Bu
şəhərlərin rəhbərləri və ictimaiyyət
nümayəndələri arasında görüşlər
keçirilir, qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər ətraflı müzakirə olunur,
birgə layihələr reallaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev mayın 5-də

ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstanın
Baş naziri İrakli Qaribaşvilini qəbul
edərkən də iki ölkə arasındakı
münasibətlər haqqında ətraflı
danışılıb. Dövlətimizin başçısı deyib:
“Xalqlarımız arasında münasibətlər
uzun tarixə əsaslanır, əsrlər boyu
davam edən yaxşı qonşuluq və
dostluq tarixinə əsaslanır. Hesab
edirəm ki, bu, böyük dinamikanı
nümayiş etdirən və faktiki olaraq
bir çox sahələri əhatə edən cari
münasibətlərimizin inkişafı üçün çox
yaxşı zəmindir…”.
Azərbaycan Prezidenti söhbətində
ötən illər ərzində enerji və nəqliyyat
layihələrinin iki ölkə tərəfindən
yüksək səviyyədə reallaşdırılmasını
vurğulayaraq, bu təşəbbüslərin
gerçəkləşdirilməsi nəticəsində
regionun siyasi, iqtisadi, nəqliyyat
və energetika xəritəsinin dəyişdiyini
diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı
bu uğurun əsasında qarşılıqlı
tərəfdaşlığın mühüm rol oynadığını
xüsusi vurğulayıb: “Ötən ilin
sonuncu günü Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin icrasının sonuncu günü
idi. Bu layihə təkcə Cənubi Qafqaz
regionunda yox, daha geniş Avrasiya
regionunda ümumi inkişaf, sabitlik,
proqnozlaşdırma, əməkdaşlıq üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir daha
qeyd edirəm, bizim əməkdaşlığımız
olmasaydı bu, mümkün olmazdı.
Buna görə, bu vacib layihənin icrasına
davamlı dəstək göstərdiyinə görə
Gürcüstan hökumətinə dərindən
minnətdaram. Bizim birlikdə start
verdiyimiz bütün digər təşəbbüslərin
də yaxşı uğur hekayəsi var. Əminəm
ki, gələcəkdə də belə olacaq”.
İki ölkə arasında getdikcə
genişlənən əlaqələrdən danışan
Prezident İlham Əliyev bildirib
ki, Azərbaycan Gürcüstan
iqtisadiyyatında ən böyük
investorlardan biridir. Bu da, həmçinin
çox müsbət və əlverişli investisiya
mühitinin yaradılmasında Gürcüstan
hökumətinin həyata keçirdiyi
islahatların bariz ifadəsidir.
Hazırda iki ölkə arasında
əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi istiqamətində müəyyən
layihələr həyata keçirilir. Azərbaycan
ilə Gürcüstan arasında birgə gömrük
nəzarət-buraxılış məntəqəsinin
yaradılması buna misal ola bilər.
Xatırladaq ki, bu layihə Asiya İnkişaf
Bankının dəstəyi ilə reallaşdırılır.
Sözügedən layihə önəmli
olmaqla bərabər, həm də innovativ
ideyadır. Bu təşəbbüsdə yalnız
infrastrukturun inşası nəzərdə

tutulmur. Eyni zamanda, iki ölkənin
informasiya sistemlərini birləşdirən
rəqəmsal platformanın yaradılması
planlaşdırılır. Başqa sözlə, bu
layihənin reallaşması ilə sərhəddən
keçid prosesi əhəmiyyətli dərəcədə
asanlaşacaq, həmçinin CAREC dəhlizi
üçün yaxşı model olacaq.
Bundan başqa, mədəni,
humanitar sahədə də iki ölkə
arasında münasibətlər tarixi
baxımdan bu gün də çox sıx və
inteqrativdir. Turizmdən başlamış
digər bütün mədəni mübadilələrə
qədər ən müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı
münasibətlər sistemi mövcuddur. İki
qonşu ölkə istər beynəlxalq, istərsə
də regional təşkilatlarda daim birbirilərini dəstəkləyir. İkitərəfli və
üçtərəfli diplomatik formatda yeni
regional əməkdaşlıq platformasının
yaradılması bunun parlaq ifadəsidir.
Burada bir məsələni də qeyd
etmək istərdim. Bu, Azərbaycanın
Gürcüstana xeyirxah qonşuluq
münasibəti, çətin, ağır günlərdə
bu dövlətin yanında olması ilə
bağlı məslədir. Bu barədə BMT
Baş katibinin səhiyyə məsələləri
üzrə məsləhətçisi Giorgi Pxakadze
mətbuata verdiyi müsahibədə bildirib
ki, koronavirus pandemiyası ilə
mübarizə sahəsində Azərbaycanın
köməyi olmasaydı, Gürcüstanda bu
xəstəliyin qurbanlarının sayı daha çox
olardı.
G.Pxakadzenin sözlərinə görə,
koronavirusun ikinci dalğası zamanı
Azərbaycan Gürcüstanı böyük
problemlərdən xilas edib: “Azərbaycan
keçən ilin noyabr ayında Gürcüstana
tibbi oksigenlə bağlı yardım
etməsəydi, bizim ölkədə ölüm sayı
daha çox olardı”.
Azərbaycan və Gürcüstan hər
zaman qarşılıqlı şəkildə bir-birinin
ərazi bütövlüyünü qeyd-şərtsiz
dəstəkləyiblər. Təsadüfi deyil ki, ötən
il Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək istiqamətində atdığı
addımları–Vətən müharibəsində
ölkəmizin apardığı haqq savaşını
ilk dəstəkləyən dövlətlərdən biri də
Gürcüstan olub.
Keçən il qonşu ölkə qətiyyət
nümayiş etdirərək işğalçı Ermənistana
silah daşıyan dövlətlərə hava və quru
nəqliyyat koridorunu da bağladı. Bu,
əsl dost və qonşu mövqeyi idi. Bu,
eyni zamanda, faktiki olaraq uzun illər
aparılan çox səmərəli xarici siyasətin
və uğurlu iqtisadi əməkdaşlığın əyani
nəticəsi kimi də dəyərləndirilə bilər.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası
 onstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
K
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Mətin Balasən oğlu Eynullayev
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət

Xidmətinin rəisi təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 may 2021-ci il

K.A.Qurbanovun 2-ci dərəcəli
“Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasında dövlət
qulluğunda uzunmüddətli səmərəli
fəaliyyətinə görə Kazım Avdil oğlu
Qurbanov 2-ci dərəcəli “Əmək”

ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 may 2021-ci il

Azərbaycan tranzit
potensialının artırılmasını
diqqətdə saxlayır

rezident İlham Əliyevin iqtisadi şaxələndirmə siyasətində əlverişli
coğrafi mövqeyi olan ölkəmizin tranzit potensialının reallaşdırılması
mühüm önəm daşıyır. Bununla bərabər, beynəlxalq və regional
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı da iqtisadiyyatımızın səmərəliliyinin
artırılmasına müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda, nəqliyyat, infrastruktur
və logistika sahələrində birgə layihələr dövlətimizin iqtisadi imkanlarını
genişləndirir, nüfuzunu artırır.

P

Tarixi İpək yolu üzərində geniş iqtisadi
zolağın yaradılmasının fəal dəstəkçisi olan
Azərbaycan, həm də digər dəhlizlərlə
müqayisədə yüklərin ölkəmizin ərazisindən
keçməklə müxtəlif istiqamətlərə tranzit
daşımalarının səmərəli təşkilinə etibarlı
təminat verir, daha əlverişli şərtlərlə
qısa müddətdə, təhlükəsiz və vaxtında
çatdırılmasına, tranzit daşımaların həcminin
dəfələrlə artmasına imkan yaradır.
Respublikamız hazırda regional
əhəmiyyətli nəqliyyat-logistika və ticarət
qovşağına çevrilib. Nəqliyyat sektorunun
bütün sahələrində xidmət infrastrukturları
modernləşdirilib, yol təsərrüfatının yenidən
qurulması ilə bağlı layihələr həyata keçirilib,
çoxsaylı yol ötürücüləri, körpülər, tunellər,
yeraltı və yerüstü piyada keçidləri inşa
olunub.
TRASEKA, Şimal-Cənub kimi iri
nəqliyyat dəhlizlərinin reallaşdırılması

istiqamətində nəhəng infrastruktur layihələri
gerçəkləşdirilib. Avropa və Asiya dəmir yolu
şəbəkələrinin birləşdirilməsini təmin edən
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 2017-ci ildə
istifadəyə verilib. Şərq-Qərb dəhlizinin əsas
alternativi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
marşrutu hesabına Azərbaycan ərazisindən
yükdaşımaların həcmi artıb.
Liman infrastrukturu, limanların inkişafı
üzrə logistika yaxşılaşdırılıb, limanlarda
tranzit yük daşıması üstünlüyünə nail olunub.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı
ərazisində azad iqtisadi zonanın və Heydər
Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ərazisində isə
logistika qovşağının (“hub”) yaradılması
hesabına tranzit yüklər üzrə əlavə dəyər
artırılıb. Müasir tipli ona yaxın aeroport
tikilərək və ya yenidən qurularaq beynəlxalq
əhəmiyyətli aeroport infrastrukturu yaradılıb.

(ardı 2-ci səhifədə)
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O.F.Nəzərlinin Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini
vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Orxan Faiq oğlu Nəzərli Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini

Samir NURİYEV: İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri dövlətimizin
başçısının daim diqqət mərkəzindədir

vəzifəsindən azad edilsin.

İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 may 2021-ci il

M.B.Eynullayevin Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəis müavini
vəzifəsindən azad edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Mətin Balasən oğlu Eynullayev
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət

Xidmətinin rəis müavini vəzifəsindən azad
edilsin.
İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 may 2021-ci il

Bir sıra şəhər və rayonlarda əkin sahələrinin
suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına
və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə
dair əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Əhalisi 60698 nəfər olan 6 şəhər və
rayonun 23 yaşayış məntəqəsində (siyahı
əlavə olunur) əkin sahələrinin və əkin üçün
istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin
suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının
ödənilməsi üçün 26 ədəd subartezian
quyusunun layihələndirilməsi və qazılması
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün
nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.8.8-ci

yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 1,82 milyon (bir milyon səkkiz yüz iyirmi min) manatı
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 6 may tarixli Sərəncamına Əlavə

Qazılması nəzərdə tutulan
subartezian quyularının yaşayış
məntəqələri üzrə bölgüsünə dair siyahı
Sıra
№-si
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Şəhərin,
Quyuların
Yaşayış məntəqələrinin adı
rayonun adı sayı, ədəd
Gəncə
1
Şıxzamanlı qəsəbəsi
Naftalan
1
Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndi
Yevlax
3
Hacımahmudlu kəndi
Qaramanlı kəndi
Nurallar kəndi
Goranboy
10
Əlirzalı kəndi
Hazırəhmədli kəndi
Xınalı kəndi
Qaradağlı kəndi
Qaramusalı kəndi
Qızılhacılı qəsəbəsi (3 quyu)
Muzdurlar kəndi
Səfikürd kəndi
Göygöl
5
Balçılı kəndi
Quşqara kəndi (2 quyu)
Nadil kəndi
Səmədli kəndi
Samux
6
Aşağı Ağasıbəyli kəndi
Çobanabdallı kəndi
Hacıalılı kəndi
Qarayeri qəsəbəsi
Qovlarsarı kəndi
Samux şəhəri
Cəmi:
26
23

Əhalinin
sayı, nəfər
6773
930
635
878
247
1248
1183
1061
3723
1181
7206
1596
4990
2350
1698
1359
470
522
3030
1300
6299
1545
10474
60 698

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci ilin 24 noyabr tarixli Sərəncamı ilə
yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının videoformatda
növbəti, 5-ci iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası
açan Prezident Administrasiyasının və Qərargahın rəhbəri Samir
Nuriyev işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə bərpa və quruculuq
işlərinin dövlətimizin başçısının
daim diqqət mərkəzində olduğunu, həyata keçiriləcək fəaliyyətlər

ilə bağlı mühüm istiqamətlərin
müəyyənləşdirildiyini qeyd edib.
Samir Nuriyev bildirib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən də qeyd
edildiyi kimi, işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımızda işğalçı Ermənistan
tərəfindən şəhər və kəndlərimiz viran
qoyulub, tarixi və dini abidələrimiz

Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrində
olduğu kimi, tranzit-logistika istiqamətində
fəaliyyətin səmərəli qurulması bir neçə amillə
bağlıdır. Əvvəla son illərdə gerçəkləşdirilən
mühüm layihələr nəticəsində respublikamızın
Avrasiyaboyu strateji beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin kəsişməsində əlverişli geoiqtisadi
mövqedə yerləşməsi, eləcə də güclü tranzit
potensialı Azərbaycanın transregional ticarətdə
mühüm qovşağa çevrilməsini təmin edib.
Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə Şərq-Qərb, ŞimalCənub, Cənub-Qərb beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin, o cümlədən “Viking” Qatarı

layihəsinin fəal iştirakçısı kimi tanınıb.
Respublika daxilində də infrastrukturun
müasirləşdirilməsi uğurla gerçəkləşdirilib.
Belə ki, son illərdə həm magistral, həm də
şəhərlərarası, kəndlərarası və qəsəbədaxili
yollarla bağlı böyük layihələr yüksək
səviyyədə reallaşdırılıb. Bu isə ölkəmizin
qeyri-neft sektorunun, xüsusən də regionların
inkişafına mühüm təsir göstərib, işsizlik
probleminin həllində, əhalinin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılmasnda böyük rol oynayıb.
Bunu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
reytinqlərindən də görmək olar. Məsələn, Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatında
Azərbaycan inkişaf etməkdə olan 74 ölkə

məsələləri, şəhərsalma və nəqliyyatrabitə infrastrukturunun qurulması,
ADA Universiteti tərəfindən aparılan
“Azərbaycanın postkonflikt ərazilərinə
repatriasiyanın proqnozlaşdırılması
və effektiv təşkili üzrə təkliflərin hazırlanması” tədqiqat işi çərçivəsində
görülən işlər və keçirilmiş sorğuların
nəticələri üzrə məruzələr dinlənilib və
müvafiq tapşırıqlar verilib.
İclasda dövlətimizin başçısının
tapşırıqlarına uyğun olaraq işlərin
sürət və keyfiyyətin vəhdəti nəzərə
alınmaqla aparılmasının vacibliyi
vurğulanıb.

Mayın 6-da Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Füzulidə
“Zəfər yolu”nun tikinti işləri ilə tanışlıq məqsədilə
media nümayəndələrinin səfəri təşkil olunub.
Media nümayəndələrinə Şuşanın düşməndən azad
edilməsinin mənəvi rəmzi olan “Zəfər yolu”nun inşası
barədə məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu yolun inşası
Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və
Sərəncamına əsasən, Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
tərəfindən genişləndirilərək davam
etdirilir.
Ötən il noyabr ayının 16da, Qələbə günündən 8 gün və
Ermənistanın kapitulyasiyasından
6 gün keçəndən sonra Prezident,
Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
işğaldan azad edilmiş Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarına səfəri zamanı təməli qoyulmuş “Zəfər yolu”
cəmi 2 ay ərzində genişləndirilib.
Qısa müddət ərzində görülmüş işlər
nəticəsində yolboyu gediş-gəliş
təmin olunub.
“Zəfər yolu” başlanğıcını
Hacıqabul-Mincivan-Zəngəzur
dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürməklə Qarabağımızın tacı
olan Şuşa şəhərinə qədər uzanır.
Layihələndirilən yolun uzunluğu
101 kilometrdir. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, “Zəfər
yolu” Qarabağın inkişaf planı nəzərə
alınmaqla, 2 hərəkət zolaqlı olmaqla
ikinci texniki dərəcəyə uyğun inşa
edilir.
Artıq yolboyu genişmiqyaslı
tikinti işləri həyata keçirilir. İş həcmi
və layihənin qısa müddət ərzində
yekunlaşdırılması tapşırığı nəzərə
alınaraq tikintini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin “16
nömrəli Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC və “7 nömrəli Magistral
Yolların İstismarı” MMC ilə subpodratçı olaraq yol tikintisi sahəsində ixtisaslaşmış və ölkəmizdə indiyədək

“Zəfər yolu”nun inşası
sürətlə davam etdirilir

bir neçə layihəni uğurla tamamlamış
Türkiyənin “KOLİN” İnşaat Turizm
San. və Tic. Anonim Şirkəti və “Azvirt” MMC birgə icra edir.
Hazırda sözügedən avtomobil
yolunda torpaq işləri icra olunur.
Belə ki, xüsusi texnikalardan istifadə
olunmaqla yolun profilə salınması və
ikinci texniki dərəcəyə uyğun yeni
torpaq yatağının inşası işləri həyata
keçirilir. Bunun üçün tikinti ərazisinə
lazımi sayda qüvvə cəlb edilib.
Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə uyğun olaraq suların
ötürülməsini təmin etmək məqsədilə
müxtəlif ölçülü 136 dairəvi boru və
14 düzbucaqlı su keçidləri, bundan
başqa müxtəlif ölçülü 10 yeraltı
keçid, həmçinin zəruri olan yerlərdə

Azərbaycan tranzit potensialının
artırılmasını diqqətdə saxlayır
(əvvəli 1-ci səhifədə)

yerlə-yeksan edilib ki, bu da böyük
miqyasda planlaşdırma və bərpa
işlərinin həyata keçirilməsinin tələb
edildiyini göstərir.
İclasda işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə həlledici əhəmiyyət
kəsb edən minalardan təmizləmə,
“Azərbaycan Respublikasının
işğaldan azad edilmiş ərazilərinin
2021–2025-ci illər üzrə bərpası və
dayanıqlı inkişafı” Dövlət Proqramının
hazırlanması istiqamətində görülən
işlər, keçmiş məcburi köçkünlərin öz
ata-baba yurdlarına qayıdışı, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə enerji
təminatı və xüsusilə də “Yaşıl enerji”

arasında infrastruktur layihələri ilə bağlı dəmir
yolu xidmətlərinin səmərəliliyinə görə 11-ci,
hava yolları xidmətlərinin səmərəliliyinə görə
12-ci, avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə isə
24-27-ci yerlərdədir.
Bu, statistik göstəricilərdə də öz ifadəsini

tapıb. Belə ki, son 17 il ərzində əhalinin rahat
gediş-gəlişinin təmini istiqamətində yazının
əvvəlində xatırlatdığımız kimi, böyük layihələr
reallaşdırılıb. Paytaxt Bakının qəsəbədaxili
yolları yenidən qurulub. Respublikanın ən ucqar
kəndlərinə belə müasir, beynəlxlaq standartlara

4 avtomobil körpüsünün inşası
da aparılır. Körpülərin uzunluqları
111,4, 45, 90 və 93,4 metr olmaqla
yolun 26,9, 37,2, 37,6 və 57,3-cü kilometrlik hissələrində layihələndirilib.
Bununla da bu avtomobil yolu ilə
rahat gediş-gəliş təmin olunacaq.
“Zəfər yolu” inşası aparılan
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu ilə
8 yerdə kəsişir və kəsişmələrdə
yolötürücülərinin tikintisi nəzərdə
tutulub. Tikintiyə cəlb olunmuş xüsusi texnikaların çevik
hərəkətinin təmin olunması
məqsədilə yol çiyinlərinin minalardan və partlamamış hərbi
sursatlardan təmizlənməsinin
sürətləndirilməsi ilə yolun asfaltbeton örtüyünün döşənməsi üçün

cavab verən yollar çəkilib. Ümumiyyətlə, 17 min
kilometrdən çox avtomobil yolu inşa olunub.
Ölkə daxilində dəmir yolu nəqliyyatı
sahəsində də önəmli layihələr icra edilib,
dəmir yollarının reabilitasiyası gerçəkləşdirilib,
şəhərlərdə dəmir yolu vağzalları tikilib.
Bakı dairəvi dəmir yolu istifadəyə verilib və
bütün bunlar sərnişin daşımalarına, insanların
rahatlığına müsbət təsir göstərib. Ölkəmizin
təşəbbüsü ilə inşa edilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu bölgəmizdə və bütövlükdə Avrasiyada
yeni nəqliyyat xəritəsi yaradıb, Azərbaycanın
tərəfdaşları tərəfindən ötən müddətdə bu yoldan
səmərəli istifadə edilib.
Respublikamızda gəmiçiliyin inkişafı da
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bir neçə il bundan
əvvəl istismara verilən Bakı gəmiqayırma
zavodunda bu gün bütün növ gəmilər istehsal
edilir, istehsal prosesi ildən-ilə artır.
Xəzər Gəmiçiliyi müasirləşdirilir,
Azərbaycan Xəzərdə ən böyük donanmaya
sahiblik edir və hər il donanmaya yeni gəmilər
təqdim olunur.
Hava nəqliyyatının inkişafı istiqamətində də

hazır vəziyyətə gətirilməsi nəzərdə
tutulur. Sözügedən prosesin həyata
keçirilməsi ilə cari ilin sentyabr
ayınadək yolun tam olaraq 2
hərəkət zolağı enində asfaltlanaraq
istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.
Tikinti işləri “İnşaat norma və
qaydaları”nın tələblərinə əsasən,
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa
nəzarəti altında həyata keçirilir.
“Zəfər yolu” işğaldan azad
edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı
və Şuşa rayonlarının ərazisindən
keçməklə inşa edilir. Avtomobil yolu
Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil
olmaqla sözügedən rayonların 20dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə
edəcək.
Əlaqələndirmə Qərargahının
nəzdində fəaliyyət göstərən
İdarələrarası Mərkəzin nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar İşçi
Qrupu çərçivəsində digər aidiyyəti
dövlət qurumları ilə koordinasiyada həyata keçirilən bu yol layihəsi
Qarabağın vahid nəqliyyat konsepsiyasının ayrılmaz tərkib hissəsini
təşkil edir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr
tarixli sərəncamı ilə yaradılmış
Əlaqələndirmə Qərargahına Prezident Administrasiyasının rəhbəri
Samir Nuriyev rəhbərlik edir.

AZƏRTAC

mühüm layihələr reallaşdırılır. Bu gün təyyarə
parkımız dünyada ən müasir parklardan biri
olmaqla həm yük, həm də sərnişin təyyarələrinin
müasirləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır,
onlar dünyanın aparıcı şirkətləri tərəfindən
istehsal edilir. Eyni zamanda, Heydər Əliyev
Beynəlxalq Hava Limanı beşulduzlu hava
limanı kimi dünyadakı 10 limandan biri, MDBdə isə birinci yerdədir.
Azad edilmiş ərazilərdə hazırda böyük
nəqliyyat layihələrinin icrasına başlanılıb. Füzuli
hava limanının, Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun
tikintisi sürətlə aparılır. Bir neçə gün bundan
əvvəl Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının,
Zəngilan-Horadiz avtomobil yolunun təməli
qoyulub. Bütün bunlarla paralel olaraq, indi
bölgədə nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində
böyük layihələrin müzakirəsinə başlanılıb.
Burada, əlbəttə, Horadiz-Zəngilan, daha
sonra Zəngilan-Naxçıvan, Naxçıvan-Türkiyə
dəmir yolu layihələri və digər layihələrin
gerçəkləşdiriləcəyi nəzərdə tutulub.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Heydər Əliyev və
Azərbaycanda
birgəyaşayış ənənəsi
Azərbaycanın çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük
sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azərbaycan onun ərazisində
yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Ərazimizdə
yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin
də, kumık da, başqası da – bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır.
“Azərbaycan” sözü bizi həmişə birləşdirib.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider

Hazırda qlobal bir məkana çevrilmiş dünyamız tarixin heç bir
dönəmində olmadığı qədər günümüzdə mədəniyyətlərin ittifaqına
və birgəyaşayış ənənəsinin inkişaf etdirilməsinə ehtiyac duyur. Çox
təəssüf ki, müasir dünyamızda bu ənənəni təhdid edən ünsürlərin
sayı heç də az deyildir. İslam Şərqində təşəkkül tapmış dəyərlərə zidd
olan radikal görüşləri müdafiə edən qrupların, habelə Qərb dünyasında
sayları heç də az olmayan ultramillətçi və ksenofob axınların
mövcudluğu və fəaliyyətləri narahatlığa əsas verir.
Şübhəsiz ki, fəaliyyətlərini
mədəniyyətlərin ittifaqı üzərində deyil,
ixtilafı əsasında quran belə qrupları bəsləyən amillər təkcə dini-nəzəri
ziddiyyətlər deyil. İctimai-siyasi amillər,
cəmiyyətlərdəki iqtisadi bərabərsizliklər
və başqa bir çox səbəb də insanların radikallaşmasını şərtləndirən amillərdəndir.
Konkret dini amillər haqqında bunu
söyləmək mümkündür ki, İslam dünyasında Orta əsrlərdə mövcud olmuş
təsəvvüfi-irfani dəyərlərə söykənən
ənənəvi tolerant dini düşüncədən
fərqlənən, dini mətnlərə literal yanaşan,
onları kontekstindən çıxarıb, başqalarına qarşı dözümsüz fikirlərinin dayağına çevirməyə çalışan qruplar öz təsir
dairələrini get-gedə artırırlar. Bu mənfi
tendensiyanın qarşısını almaq üçün
dinin ənənəvi ümumbəşəri dəyərlərinin
modern insanın düşüncəsinə xitab
edəcək şəkildə təqdim və təbliğ olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müsəlman
teoloqların və din xadimlərinin üzərinə
bu baxımdan böyük öhdəlik düşür.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1994-cü
il 7 fevral tarixində İstanbul beynəlxalq
“Sülh və Səbir” konfransı iştirakçıları
qarşısında nitqi də bu baxımdan mühüm tarixi çıxışdır: “Ayrı-ayrı bölgələrdə
millətlərarası münaqişələrin gücləndiyi,
xalqların qarşı-qarşıya qoyulduğu
narahat zəmanəmizdə bütün sülhsevər
qüvvələrin, xüsusilə də din xadimlərinin
bir araya gəlməsi, dünyada barışıq və
əmin-amanlıq üçün səy göstərməsi
təqdirəlayiq hadisədir. Adamları
humanizmə, şəfqətə, nəcibliyə, yüksək
mənəvi dəyərlərə səsləyən dinlərin
bəşər tarixində rolu əvəzsizdir. Silahların danışdığı, Uca Tanrının günahsız
bəndələrinin acı məhrumiyyətlərə düçar
olduğu bir vaxtda insanlara dözüm-

lülük, mərhəmət və qarşılıqlı hörmət
duyğuları təlqin edən Müqəddəs Allah
kəlamlarına dünyamızın böyük ehtiyacı
var. Bəşəriyyət üçün sülhə, barışığa nail
olmağın yolu Tanrı nuruna tapınmaqdan,
mənəvi, ruhani kamillikdən keçib-gedir”.
Məlumdur ki, Azərbaycan tarixən
müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin
qovuşduğu məkan olmuşdur. Burada
tarixboyu Zərdüştilik, Yəhudilik, Xristianlıq və İslam kimi dünyanın böyük
dinləri yayılmışdır. Tarixdə olduğu kimi,
günümüzdə də bu vəziyyət eyni qaydada davam edir. Heydər Əliyev bu reallığı
“Azərbaycanın ən başlıca sərvətlərindən
biri, bəlkə də ən başlıcası, qədimlərdən
bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz
həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif
dinlərə etiqad edən adamlardır” şəklində
ifadə etmişdir.
Hazırda ölkəmizdə üç İbrahimi
dinin nümayəndələri birlikdə yaşayır və
aralarında ictimai zəmində hansısa bir
problem yaşanmır. Şübhəsiz, bunun
bir sıra obyektiv səbəbləri mövcuddur.
Bu səbəbləri üç əsas başlıq altında
toplamaq mümkündür. Bunlardan
birincisi, Azərbaycan xalqının ictimai
strukturunun ifratçılığa meyilli olmamasıdır. XII-XIII əsrlərdə yaşamış məşhur
coğrafiyaşünas Yaqut əl-Həməvi özünün
məşhur əsəri olan “Mücəmul-büldan”da
hələ o dövrdə Azərbaycan əhalisinin
mülayimxasiyyətli olduğundan bəhs
etmişdir. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı
tarixboyu ifrat meyillərdən uzaq olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, istər keçmişdə,
istərsə də hazırda müxtəlif dinlərin,
millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda
bir ailə kimi yaşamışlar. Fikrimi konkret bir faktla əsaslandırmaq istəyirəm.
Azərbaycanın Qəbələ rayonunda etnik
udilərin yaşadıqları Nic adlı bir kənd var.

Udilər yerli azərbaycanlılardan fərqli olaraq, etnik qrup hesab edilməklə yanaşı,
həm də dünyada mövcud olan ən qədim
xristian kilsələrindən sayılan Qafqaz-Alban kilsəsinə mənsubdurlar. Əhalisinin,
demək olar ki, hamısı müsəlman olan
Qəbələdə, ancaq bu kəndin əhalisinin
çoxunu xristian udilər təşkil edirlər.
Əsrlərlə müsəlman çoxluğun arasında
yaşasalar da, udilər tarixboyu istər etnik,
istərsə də dini zəmində heç bir diskriminasiyaya məruz qalmamışlar.
Bu gün Nic kəndində udilərlə birlikdə
müsəlmanlar da yaşayır və hər iki
konfessiyanın nümayəndələri bir-birinin
dini bayramlarında iştirak edir və dostluq
şəraitində ömür sürürlər. Azərbaycanın
başqa bir bölgəsi olan Qubanın “Qırmızı qəsəbə”sində də “dağ yəhudiləri”
adlanan etnik qrup tarixboyu eyni
şəkildə burada azad surətdə öz dinləri
çərçivəsində yaşamışlar. Bu faktların
sayını artırmaq da mümkündür. Bütün
bunların ölkəmizdə yaşayan əhalinin
ifratçılıqdan uzaq sosial struktura malik
olduğunu göstərir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
təsadüfi deyildir ki, multikultural
dəyərlərə əvəzsiz sərvət kimi yanaşırdı: “Azərbaycanın çoxmillətli, tolerant
ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir,
üstünlüyümüzdür... Azərbaycan onun
ərazisində yaşayan bütün millət və
xalqların ümumi vətənidir. Ərazimizdə
yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar
da, kürd də, talış da, udin də, kumık
da, başqası da – bütünlükdə hamısı
azərbaycanlıdır. “Azərbaycan” sözü bizi
həmişə birləşdirib”.
Azərbaycanda, xüsusilə yəhudi
və xristian icmalarının müsəlmanlarla
birlikdə sülh şəraitində yaşamalarını təmin edən səbəblərdən biri də
ölkənin böyük əksəriyyətinin dini olan
İslamın başqa inanclara qarşı ehtiramı
olmuşdur. Heydər Əliyev də məhz bu
həqiqəti “Azərbaycanlılar başqa dinlərə
münasibətdə həmişə dözümlü olublar.
Bunu bizə Qurani-Kərim və Peyğəmbər
Həzrət Məhəmməd tapşırıbdır” və
“İslam dini başqa dinlərə qarşı heç vaxt
düşmən olmamışdır. Çünki bu dinlərin
hamısı Allahdan gəlir”, – şəklində ifadə
edərək, həm Qurani-Kərimə, həm də

Peyğəmbərimizin hədislərinə nəzər saldıqda, İslamın bu iki əsas mənbəyində
başqa inancdan və fikirdən olan insanlara qarşı dözümlü münasibətin öz əksini
tapdığını və radikallığın əsas göstəricisi
olan dözümsüzlüyün rədd edildiyini
vurğulamışdır.
Azərbaycanın birgəyaşayış modeli təkcə dinlər və mədəniyyətlərarası
münasibətlərdə deyil, eyni zamanda, İslam daxilindəki məzhəblərarası
münasibətlərdə də tarixən nümunəvi
xarakterə malik olmuşdur. Məzhəblər
İslam dünyasının bir reallığıdır. Bu
da bir həqiqətdir ki, məzhəblərarası
münasibətlər heç də həmişə müsbət
yöndə inkişaf etməmiş, siyasi və sosial səbəblərin təsiri ilə bəzi müsəlman
ölkələrində məzhəblər arasında ədavət
yaradılmışdır.
Günümüzdə belə, İslam dünyasının
bir çox bölgəsində məzhəbdən doğan münaqişələri üzülərək seyr edirik.
Azərbaycan bu baxımdan bütün İslam
dünyasında örnək olası bir nümunədir.
Tarixboyu ölkəmizdə İslamın iki böyük məzhəbinin mənsubları yaşasalar
da, onlar arasında heç vaxt məzhəb
zəminində münaqişə baş verməmişdir.
Xüsusilə XIX əsrin sonları, XX əsrin
əvvəllərində azərbaycanlı aydınlar İslam
dünyasında məzhəb ixtilaflarının aradan
qaldırılması üçün həm fikri, həm də
praktiki baxımdan bir çox fəaliyyətə imza
atmışlar.
Azərbaycanda dövlət-din
münasibətləri dünyəvilik prinsipi ilə
tənzimlənir. Azərbaycanda tətbiq olunan dünyəvilik prinsipi dini cəmiyyətin
həyatından təcrid etməyi qarşısına
məqsəd qoyan eksklüzivist bir dünyəvilik
anlayışı deyildir. Bu, öz ifadəsini ən
bariz şəkildə Heydər Əliyevin “Bizim
dövlətimiz dünyəvi dövlətdir. Ancaq biz
dindən ayrı deyilik”, – sözlərində tapır.
Bu gün Azərbaycanda sovet
dövründə zərbə alan islami ənənənin
dirçəldilməsinə dövlət tərəfindən xüsusi
qayğı göstərilir. Heydər Əliyevin “Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir”
fikri bu gerçəkliyin ifadəsidir. Təkcə onu
demək kifayətdir ki, müstəqilliyimizi
əldə etdiyimiz dövrdə Azərbaycanda
18 məscid fəaliyyət göstərdiyi halda,

hazırda 2 mindən çox məscidimiz
var və bu ibadətgahların bir çoxunun
bərpası dövlət tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ölkəmizdə istər dağıdılmış dini
abidələrin bərpasına, istərsə də yeni
dini ibadətgahların tikilməsinə dövlət
tərəfindən maddi dəstək göstərilir.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü il
5 sentyabr tarixində Təzəpir məscidində
dindarlar qarşısındakı çıxışında da oxşar
fikirlər səsləndirərək demişdir: “Biz öz
İslam dinimizi qoruyub saxlayaraq, bizim
dinimizə, əxlaqımıza, mənəviyyatımıza
təcavüzlərin qarşısını alaraq, heç
bir başqa millətə, heç bir başqa dinə
təcavüz etməyəcəyik. Hər bir millətə
mənsub olan insana, hər dinə hörmətlə
yanaşmışıq və yanaşacağıq. Bu, Allahın
əmridir, bu, bizim Ulu Peyğəmbərimiz
Məhəmməd əleyhissəlamın bizə
tövsiyəsidir. Ona görə də Azərbaycan
xalqının bu ağır dövrdə birləşməsi
İslam dininin böyük mənəvi dəyərlərinə
söykənir və ümidvaram ki, bizim dindarlarımız, bizim din aləmində fəaliyyət
göstərən şəxslərimiz, Azərbaycanın
bütün vətəndaşları İslamın buyurduğu
yolla gedərək Vətəni qorumaq əzmi,
qəhrəmanlıq əzmi, vətənpərvərlik əzmi
tərbiyə etməlidirlər”.
Hazırda bu gerçəklik özünü 44 günlük Vətən müharibəsində büruzə verdi.
Azərbaycanda bütün dinlərin və mövcud
etnik qrupların nümayəndələri Vətəni
qorumaq üçün birgə addımladılar. Onlar
bunu vətənpərvərlik əzmi ilə etdilər.
Təbii ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin
layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə tarixi qələbəni əldə etdik.
“Xalqlar arasındakı dostluq, mehriban
münasibət bizim böyük sərvətimizdir.
Biz bunu qorumalıyıq... İkinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri
fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər,
şəhid olmuşlar, Vətən uğrunda vuruşmuşlar, Azərbaycan Bayrağı altında
ölümə gedirdilər. Azərbaycanda belə
cəmiyyət mövcuddur. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir”. Bu fikirləri Prezident
İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayındakı yekun nitqində
bildirmişdir.
Müstəqil Azərbaycan təkcə
müsəlman irsinə deyil, xristian-Alban
məbədlərinə də hər zaman sahib çıxır.
Dövlətimiz Vətən müharibəsində işğaldan azad olunmuş dini abidələrimizi
bərpa edəcək. Dağıdılmış, məhv edilmiş,
təhqirlərə məruz qalmış məscidlərimiz,

“qriqorian kilsəsi” kimi təqdim olunan
Alban məbədlərimizin hər biri yenidən
əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.
Dövlətimizin başçısının 15 mart
2021-ci il tarixdə Füzuli və Xocavənd
rayonlarına səfəri zamanı Tuğda Alban
məbədində olduqları zaman bu fikirləri
söylədi: “Bunlar növbəti erməni saxtakarlığıdır. Sonradan gətirilmiş daşlardır.
Bu məbədə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Bura qədim Alban məbədidir.
Bu məbəd də udi qardaşlarımıza
qaytarılacaqdır. Ermənilər bunu da
erməniləşdirmək istəyiblər, amma alınmayıb və alınmayacaq. Bundan sonra
Azərbaycan dövləti bu Alban məbədini
qoruyacaq”.
Həmçinin Prezident İlham Əliyev 15
mart Füzuli və Xocavənd rayonlarında
səfərdə olarkən Hünərli kəndindəki Alban məbədi ilə tanışlıq zamanı da qeyd
edib: “Bura qədim Alban məbədidir, Alban kilsəsidir, Hünərli kəndində yerləşir.
Ermənilər bu kilsəni də erməniləşdirmək
istəmişlər və burada erməni dilində
yazılar yazmışlar, ancaq buna nail ola
bilməmişlər. İndi əgər bu, erməni kilsəsi
olsaydı, bunu belə vəziyyətdə qoyardılarmı? Tövləyə oxşayır, elə bil ki,
tövlədir, zibilxanadır. Bu, bizim qədim
tarixi abidəmizdir, udi qardaşlarımızın
məbədidir. Onlar buraya da gələcəklər.
Ermənilər necə ki, bizim məscidlərimizi
təhqir ediblər, qədim Alban məbədini
də təhqir etmişlər. Amma biz bərpa
edəcəyik. Bütün bu yazılar saxta
yazılardır, sonradan yazılmış yazılardır. Onlar bizim qədim torpaqlarımızda
özləri üçün saxta tarix yaradıblar. Amma
buna nail ola bilməyiblər, biz onları ifşa
etmişik. Bu kilsənin – Alban məbədinin
bu vəziyyətdə olması bir daha erməni
saxtakarlığını göstərir. Erməni kilsəsi
olsaydı, bunu təmir etdirərdilər. Sonra da bəziləri bizə irad tuturlar ki, biz
xristian abidələrinə yaxşı baxmırıq. Bunu
ermənilər bu günə salıblar”.
Nəticə olaraq qeyd etmək mümkündür ki, Azərbaycanda tarixən formalaşmış birgəyaşayış ənənəsi dünyada
mövcud olan nümunəvi modellərdən biridir və müasir Azərbaycanda bu modelin
inkişaf etdirilməsində Heydər Əliyevin
əvəzsiz rolu olmuşdur. Hazırda da bu
siyasəti Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev layiqincə
davam etdirir.

Aqil ŞIRINOV,
Azərbaycan İlahiyyat
İnstitutunun rektoru

Mariya Odriskol: Faşizmin
Azərbaycanın Şuşada Qazançı kilsəsinin
təmirinə başlaması tolerantlıq nümunəsidir izləri insanı dəhşətə gətirir
Ermənilərin dağıtdığı və təhqir etdiyi
məscidlərin fonunda Azərbaycanın Şuşada Qazançı kilsəsinin təmirinə başlaması
ölkəmizin tolerantlığının göstəricisidir.
Milli Məclisin deputatı Sevinc
Hüseynova bildirib ki, ermənilər 30 il
ərzində Azərbaycan ərazilərini işğal
altında saxladıqları müddətdə daşı
daş üstündə qoymayıblar, tarixi,
mədəni və dini abidələrimizə qarşı da
vandallıqlar törədiblər: “İşğal altında
olan müddətdə 63 məscidimiz tam
dağıdılıb, eyni zamanda məscidlərdə
müxtəlif heyvanlar saxlayaraq təhqir
ediblər. Lakin Azərbaycan erməni
faşistlərinin əməllərindən tam fərqli
münasibət sərgiləyir və bu günlərdə
Şuşada Qazançı kilsəsinin bərpasına
başlayıb. Bildiyiniz kimi işğaldan azad
edilmiş bütün ərazilərimizdə bərpa

işləri aparılır və həmçinin tarix və
mədəniyyət abidələrinin hamısı bərpa
ediləcək.
Qazançı kiləsinin bərpa işlərinə
başlanılması Azərbaycanın multikultural və tolerant ölkə olduğunun daha
bir bariz nümunəsidir”.

Deputat qeyd edib ki, Azərbaycan
dünyada multikultural və tolerant bir
ölkə kimi böyük nüfuz qazanıb və
Azərbaycanın bu sahədə nümunəsi
digər ölkələr tərəfindən öyrənilir və
tətbiq edilir: “Xüsusuilə də Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən abidələr

təmir və bərpa edilir, həmçinin
dünyada çoxlu sayda ölkələrdə
abidələrin bərpasında Heydər Əliyev
Fondu yaxından iştirak edib. Bunların
sırasında Versal Sarayının parkında
olan abidələr, Strasburq kafedral
kilsəsində vitrajlar, İkinci dünya
müharibəsi zamanı tam dağıdılmış
Berlin qəsri, Luvr qalereyası, Roma
şəhərində Kapitoli muzeyi və digərləri
var.
Bu siyahını çox uzatmaq olar, lakin qısa olaraq qeyd edim ki, dünyada
çoxsaylı abidələri bərpa edən Heydər
Əliyev Fondu təbii ki, işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə də mədəniyyət
abidələrinin bərpasına eyni
münasibət sərgiləyir və Azərbaycanın
multikultral və tolerant siyasətə sadiqliyini göstərir”.

“Xalq qəzeti”

 İnsan övladı belə
vəhşilik törədə bilməz. Belə
vəhşiliyi törədənlərə insan
demək olmaz. Heç cür anlaya
bilmirəm ki, bu vəhşiliyi
insan törədib. Faşizmə rəğbət
bəsləyənlər insan deyillər.

Bu sözləri Fransanın əhalisi
faşistlər tərəfindən amansızlıqla qətlə
yetirilən Oradur-sür-Qlan qəsəbəsinin
ziyarətçisi Mariya Odriskol AZƏRTAC-a
müsahibəsində söyləyib.
O qeyd edib ki, dünyada faşizmin səbəb
olduğu cinayətlərin misli-bərabəri yoxdur.
Buradakı vəhşiliyin miqyasını təsəvvür edə
bilmirəm. Müasir dövrdə də faşist ideologiyasına xidmət edənlər mütləq cəzalarını
almalıdırlar.
“Qəsəbədəki yandırılmış evləri görəndə

deməyə söz tapmadım. Faşizmin izləri
insanı dəhşətə gətirir. Burada hər tərəfdən
qəm, qüssə, kədər yağır”, – deyə M. Odriskol bildirib.
Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Oradur-sür-Qlan
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əşəriyyətin keçdiyi inkişaf yolu tarixi şəxsiyyətlərin
xalqların taleyüklü məsələlərində həlledici rol
oynadıqlarını aydın göstərir. Belə nadir şəxsiyyətlərin
öz xalqı və insanlıq qarşısında xidmətlərini isə onların
keçdiyi mübarizə yolu əks etdirir. Bu tarixi həqiqət
baxımından XX əsrin fenomen şəxsiyyəti, ümummilli
lider Heydər Əliyevin yaratdığı milli dövlətçilik irsi tarixin
Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi tükənməz milli-məfkurəvi
sərvətdir. Bu sərvətin dəyəri illər keçdikcə daha dərindən
dərk olunur.

Ölkəmiz və xalqımız
üçün 2021-ci ilin əlamətdar
hadisələrindən biri də mayın 10da ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin anadan olmasının 98-ci
ildönümünün tamam olmasıdır.
Hər il mayın 10-da dünyada
yaşayan bütün azərbaycanlılar
müstəqillik tariximizi yazmış dahi
şəxsiyyətin dünyaya gəldiyi günü
ümummilli təntənələrlə qeyd edir,
xalqımızın çağdaş tale yolunu
müəyyən etmiş ulu öndərin ölməz
xatirəsini böyük sevgi və ehtiramla
anırlar. Hər il mayın əvvəllərindən
başlayaraq dünya miqyaslı siyasət
və dövlət xadimi Heydər Əliyevin
titanik fəaliyyəti barədə bir daha
düşünmək və onun kimliyini
bəşəriyyətə layiqincə çatdırmaq
ümummilli mənəvi borcumuza
çevrilir.
Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu
Heydər Əliyevin ümumxalq işinə
xidmətdə formalaşıb zənginləşmiş
bioqrafiyasına ümumdünya tarixi

siyasi mübarizədə yenilməz zəfər
sərkərdəsi kimi tanınmışdır.
Müasir dünyanın siyasi
arenasına yeni tipli lider
nümunəsi gətirməklə öz ölkəsini
sivil məmləkət kimi dünyaya
tanıdan, titanik fəaliyyəti ilə
müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və qurucusuna çevrilən
ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin respublikamıza rəhbərlik
etdiyi hər iki dövr möhtəşəm
quruculuq, dinamik və hərtərəfli
inkişaf mərhələləri kimi
çağdaş tariximizin bir qərinəlik
dövrünün qızıl səhifələrini təşkil
edir. Bu mərhələnin hər biri
Azərbaycanın müqəddəratında
tənəzzüldən tərəqqiyə doğru
kəskin dəyişikliklər yaratmış,
ulu öndərimizin dövlətçilik
fəlsəfəsinin əsasını təşkil edən
cəmiyyətin etibarlı sosial müdafiə
sisteminin formalaşması ilə
müşaiyət olunmuşdur. Heydər
Əliyev epoxasında ölkəmizin
bütün sahələrində uzunmüddətli

nəticəsində Azərbaycan keçmiş
İttifaq məkanında geridə qalan
aqrar respublikadan qabaqcıl
ölkələr cərgəsinə çıxmış, müasir
sənaye diyarına çevrilmişdir. Haqlı
olaraq, Azərbaycanın bir intibah
dövrü kimi xarakterizə edilən
həmin illərdə respublikada iqtisadi,
ictimai-mədəni və digər sahələrdə
qazanılan böyük uğurlarla
yanaşı, yüzlərlə müəssisənin
yaradılması, xalq təsərrüfatında
məşğul əhalinin sayının dəfələrlə
artırılması, əmək potensialının
keyfiyyətcə yüksəldilməsi də əmin
edilmişdir. Məhz həmin dövrdə
ulu öndərimiz respublikanın güclü
iqtisadi və sosial infrastrukturunu,
bütün vacib sahələr üzrə yüksək
ixtisaslı mütəxəssislər ordusunu
yaratmaqla Azərbaycanın gələcək
müstəqilliyi üçün hərtərəfli
potensialın formalaşmasını təmin
etmişdir.
Heydər Əliyev harada
çalışmasından asılı olmayaraq
həmişə xalqına, Vətəninə
sədaqətlə qulluq etmiş, doğma
Azərbaycanla əlaqələrini heç vaxt
kəsməmişdir. Ulu öndər 1982ci ildən sonra fəaliyyətini ittifaq
dövlətinin rəhbərliyində SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini kimi davam etdirməli
olsa da, qanı, canı ilə bağlı
olduğu respublikanı unutmamış,
onun sosial-iqtisadi, mədəni
inkişafı üçün əlindən gələni
əsirgəməmişdir. O, ilk azərbaycanlı
idi ki, belə zirvəyə gəlib çıxmış,
xalqına möhtəşəm xidmətləri ilə

illər öncədən müəyyənləşdirilmişdi.
Uzaqgörən lider zaman yetişəndə
Azərbaycan xalqının müstəqillik
yolunda inkişafını etibarlı surətdə
təmin etmişdir. Bu strategiya
olmasaydı, müstəqil Azərbaycan
da olmayacaqdı. İqtisadiyyat,
sənaye, hərbi, mədəniyyət, təhsil,
mətbuat və digər sahələrin hər
birinin bugünkü tərəqqisinin
təməlində bilavasitə Heydər
Əliyev izi, Heydər Əliyev nəfəsi
duyulmaqdadır.
Ümummilli lider Heydər
Əliyev öz ideyalarında müstəqil
Azərbaycan dövlətinin gələcəyini
aydın və dəqiq müəyyən etmişdi.
O, yaxşı bilirdi ki, müstəqillik yolu
bir çoxlarının düşündüyündən
də uzun və cətindir. Ona görə
də o, ilk növbədə, Azərbaycanı
taleyin ümidinə buraxılmış dövlət
düşüncəsindən uzaqlaşdırdı,
müstəqilliyimizin əbədiliyinə
xələl gətirəcək amilləri
vaxtında aradan qaldırdı.
Azərbaycanda milli dövlətçilik
ənənələrinin bərpası və qorunub
saxlanılması, müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsi, ölkədə
demokratik prinsiplərə əsaslanan
hüquqi islahatların aparılması,
respublikamızın bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə irəliləməsi, diplomatik
uğurlar məhz bu böyük şəxsiyyətin
misilsiz xidmətləri sayəsində əldə
olunmuşdur.
Əsl xalq liderinin yenidən
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan
iqtisadiyyatının dirçəlməsinə,
yeni istehsalat sahələrinin

Müstəqilliyimizi
əbədiləşdirən lider
proseslərinin inkişafı baxımından
yanaşanda onun bənzərsiz
şəxsiyyəti gözlərimiz önündə bütün
əzəməti ilə canlanır. Tarixi təcrübə
sübut edir ki, hər hansı dövlətin
inkişafını, dünya birliyində öz layiqli
yerini tuta bilməsini şərtləndirən
əsas amillərdən biri də onun
xalqının seçdiyi liderin mənəvisiyasi keyfiyyətləridir. Çünki
dövlətin böyük və ya kiçikliyindən,
iqtisadi potensialından asılı
olmayaraq, onun hərtərəfli
tərəqqisini bir çox cəhətdən
təşkiledici və yönləndirici qüvvə
olan lider amili müəyyən edir.
Çağdaş dünyada isə
beynəlxalq prosesləri düzgün
qiymətləndirən, geosiyasi gedişatı
öz xalqının maraqlarına yönəltməyi
bacaran, hadisələrin inkişaf axarını
ən azı on illərlə qabaqlaya bilən
lider rəhbərlik etdiyi dövlətin
ümumi inkişafına, təhlükəsizliyinə
nail olur, dünya birliyində onun
mövqelərini gücləndirir. Belə
rəhbər şəxsiyyətlər hər zaman
beynəlxalq aləmdə də heyranlıq
yaradır, daim böyük hörmət və
ehtiramla anılırlar. Dahilərin
ömürləri günlərlə, aylarla, illərlə
hesablanmır. Zamanı qabaqlaya
bilən bu insanlar tarix yaradırlar,
ömürləri də əməlləri ilə ölçülür. Bu
tarix gələcəyə işıq salır, cəmiyyətin
inkişaf istiqamətlərini müəyyən
edirlər.
Bu mənada kifayət qədər
mürəkkəb və ziddiyyətli dövr olmuş
XX əsrdə 30 ilə yaxın bir müddətdə
Heydər Əliyev kimi mükəmməl,
xarizmatik bir liderin ölkəmizə
rəhbərlik etməsi Azərbaycan
xalqının tarixi xoşbəxtliyidir. Məhz
bu dahi insanın yorulmaz fəaliyyəti,
gərgin zəhməti, praqmatik
siyasəti sayəsində Azərbaycan
sovet imperiyası daxilində dövlət
müstəqilliyi epoxasına hazırlanmış,
müstəqilliyin əsaslarını yarada
bilmişdir.
Ümummilli liderin müstəsna
səyləri ilə müstəqilliyin ilk dövründə
daxili və xarici amillərin təsiri ilə
ölkədə yaranmış fəlakətli böhran
sovuşdurulmuş, əldə edilmiş
suverenlik qorunub saxlanmış və
Azərbaycan dövləti sürətli, dönməz
tərəqqi yoluna qədəm qoymuşdur.
Bununla, ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ən yeni tariximizə
Azərbaycanın bir ölkə kimi dünya
xəritəsindən silinməsinin qarşısını
alan Xilaskar kimi yazılmışdır!
Həqiqətən, Heydər Əliyev
təkcə Azərbaycan üçün deyil,
bütün bəşəriyyət üçün də dəyərli
şəxsiyyətdir. Adı daim qürur
duyduğu Azərbaycanla birgə
çəkilən nəhəng siyasətçi və dövlət
xadimi Heydər Əliyev dünyanın
nadir şəxsiyyətləri sırasında
özünə şərəfli və əbədi yer tutur.
O, müasir bəşər tarixində iki
müxtəlif ictimai-siyasi quruluşda
hakimiyyət zirvəsinə yüksəlməyə
nail olmuş, ömrünün sonuna kimi

inkişafa xidmət edən genişmiqyaslı
islahatların sosial hədəflərlə
uğurlu şəkildə uzlaşdırılması
təmin edilmiş, milli iqtisadiyyatın
inkişafında əhalinin sosial
maraqlarının təminatı prinsipi ön
planda saxlanılmışdır.
Bu gün tam qətiyyətlə deyə
bilərik ki, Azərbaycanda milli
özünüdərk və etnomədəni
özünüifadənin bütün formalarının
geniş vüsət almasına, ictimai
şüurun yüksəlməsinə təkan vermiş
sürətli inkişaf strategiyasının
seçilməsi və böyük uğurla həyata
keçirilməsi Heydər Əliyevin
yarım əsr bundan əvvəl əsasını
qoyduğu rəhbərlik və idarəetmə
fəlsəfəsinin aparıcı ideyasiyasi qayəsini təşkil edir. Qısa
vaxtda cəmiyyət həyatının bütün
sahələrinin sürətli yüksəlişi,
istehsalın, elmin, mədəniyyətin,
mənəviyyatın tərəqqisi, bir sözlə,
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi
ilə respublikada ictimai-mənəvi
durumu səciyyələndirən bu
gerçəkliklər, əslində, daha böyük
niyyətlərin həyata keçirilməsinə
də meydan açmışdır. Bütün
bunlar milli ruhun inkişafına, milli
özünüdərkin və milli qürurun
yüksəlməsinə, gələcəkdə
müstəqil Azərbaycan dövlətinin
yaranmasına xidmət etmişdir.
İndi hamılıqla Azərbaycanın
müasir intibah dövrü kimi
dəyərləndirilən 1970– 1980ci illərin böyük inkişaf
epoxası xalqımızın qəlbində,
düşüncələrində illərlə sıxılıb
qalmış milli idealın– azadlıq,
müstəqillik, suveren Azərbaycan
dövləti ideyalarının canlanmasına,
gələcək qüdrətli milli-azadlıq
hərəkatının ideya- mənəvi
nüvəsi və hərəkətverici qüvvəsi
dərəcəsinə yüksəlməsinə əlverişli
zəmin yaratmışdır. 1970-ci illərdən
başlayaraq, Azərbaycan nəinki
sürətli yüksəliş mərhələsinə qədəm
qoymuş, yeni intibahını yaratmış,
həm də bu intibahın növbəti zəruri
pilləsi olan azadlıq mücadiləsinə
daxilən hazırlanmışdır.
1980-ci illərin sonu – 1990cı illərin əvvəllərində müstəqillik
hərəkatının geniş vüsətinə aparan
çətin, ziddiyyətlərlə dolu tarixi
yolun mühüm, bəlkə də, həlledici
nəticələrindən biri, şübhəsiz, 1970ci illərin ümumi milli yüksəlişi və
onun sayəsində xalqın mübarizlik
ruhunun formalaşması olmuşdur.
Bu illərdə Azərbaycanda milli
özünüdərk prosesi xüsusilə
qüvvətlənmişdir. Həmin proses
Heydər Əliyev tərəfindən çox
böyük həssaslıq və uzaqgörənliklə
idarə olunmuş və tənzimlənmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin hələ ötən əsrin 70–80ci illərində respublikamıza
rəhbərliyi dövründə onun dövlət
idarəçiliyində təkrarsız məharəti,
yüksək siyasi təşəbbüskarlığı, səy,
qətiyyət və yorulmaz fəaliyyəti

Azərbaycanın güvənc yerinə və
bütün türk dünyasının fəxrinə
çevrilmişdir.
Azərbaycan üçün çox
mürəkkəb olan bu mərhələdə
Heydər Əliyevin misilsiz
liderlik təcrübəsi onun yenidən
hakimiyyətə gəlməsi zərurətini
yaratmışdır. 1993-cü ilin may–
iyun aylarında dövlət böhranının,
hakimiyyətsizliyin, xaosun son
həddə çatması ilə ölkədə vətəndaş
müharibəsi və müstəqilliyin
itirilməsi təhlükəsi yarandıqda,
xalq təkidlə Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə
ayağa qalxmışdır.
O zaman dünya şöhrətli
siyasi şəxsiyyət, görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin xalqın
çağırışı ilə yenidən respublika
rəhbərliyinə qayıdışı Azərbaycanın
bir dövlət kimi dünyanın siyasi
xəritəsindən silinməsinə aparan
təhlükəli proseslərin, vətəndaş
qarşıdurmasının, xaos və
anarxiyanın, cəmiyyətdə artan
iqtisadi, siyasi və mənəvi-psixoloji
gərginliyin qarşısını almışdır.
Bu tarixi Qayıdış ölkədə ictimaisiyasi sabiltiyin bərqərar olaraq
möhkəmlənməsi şəraitində
müstəqil dövlət quruculuğuna,
respublikamızda sosial-iqtisadi
dirçəlişə, ölkəmizin müstəqil
siyasət yürüdərək dünya birliyində
mövqeyini gücləndirməsinə imkan
vermişdir.
Göründüyü kimi, böyük
şəxsiyyətlər, öz əməlləri ilə tarix
yaradır, onu zənginləşdirir və
dəyişdirirlər. Heydər Əliyevin
1993-cü ildə başlatdığı xilaskarlıq
missiyası da bu deyilənləri bir
daha təsdiq edir. Ümummilli liderin
xalqın harayına səs verərək
hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun
1993-cü il müstəqillik tariximizə
Milli Qurtuluş Günü kimi daxil
olmuşdur. Bununla, Azərbaycan
tarixinin Heydər Əliyev dövrünün
yeni, daha şərəfli, daha əzəmətli
mərhələsi başlanmışdır.
Hələ sovet hakimiyyəti
dövründə Azərbaycanı
tənəzzüldən inkişaf yoluna çıxaran
Heydər Əliyev müstəqilliyimizin
təhlükədə olduğu 1993-cü ildə
də böhranlı hadisələrin gedişini
dəyişmiş, öz müdrikliyi, siyasi
uzaqgörənliyi, qətiyyəti və
dəyanəti ilə müstəqilliyimizi
qorumuşdur. Sonrakı 10 ildə
ulu öndərin bilavasitə rəhbərliyi
altında, onun dühası, qətiyyətli
siyasəti və dövlətçilik təcrübəsi
nəticəsində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin etibarlı əsasları
yaradılmışdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın
bugünkü regional və beynəlxalq
mövqeyini izləyərkən, bir daha
əmin oluruq ki, ulu öndər ölkəmizin
inkişaf strategiyasını müəyyən
etmiş, inkişafın, tərəqqinin
Azərbaycan modelini yaratmışdır.
Əslində, bu strategiya hələ uzun

formalaşmasına, özəl sektorun
inkişafına güclü təkan vermişdir.
Ölkəmizdə ictimai-siyasi
sabitliyin bərqərar olması və
həyata keçirilən islahatlar xarici
investorların respublikamızda
fəaliyyət göstərmələrinə də əlverişli
şərait yaratmışdır. Bununla da
iqtisadiyyatımızdakı böhran
aradan qaldırılmış, inkişaf dövrü
başlanmış, Azərbaycan dünya
dövlətləri içərisində özünəməxsus
layiqli yerini tutmuşdur.
Demokratiya, siyasi sabitlik və
ən başlıcası, tərəqqi müstəqil
Azərbaycanı xarakterizə edən
mühüm amilə çevrilmişdir.
Ulu öndərin böyük siyasi
məharəti ilə uzunmüddətli
sabitləşmənin, müasir milli
dövlətçilik prinsiplərinin təməli
yaradılmış, ölkəmizin daxili və
xarici siyasəti bir-birini tamamlayan
davamlı strateji məqsədlər
üzərində qurulmuşdur. Azərbaycan
tədricən özünə güclü etibarlı
dostlar qazanmış, qlobal siyasi
səhnədə bir sıra rəqib mövqelər
inamla neytrallaşdırılmışdır. Bir
sözlə, milli inkişaf yolunda sabit
irəliləyiş və sıçrayışlı hərəkət üçün
bütün ilkin zəruri vəzifələr həyata
keçirilmişdir. Bu isə ölkənin siyasi
rəhbərliyinə imkan vermişdir ki,
sonrakı mərhələdə beynəlxalq
arenada daha qətiyyətli manevrlər
edə bilsin.
Müstəqil Azərbaycanın ilk
həqiqi Prezidenti olaraq Heydər
Əliyev Azərbaycanı müstəqil
siyasəti olan bir dövlətə çevirdi.
Ulu öndər bununla da dünyanın
siyasi proseslərinə təsir edən
bir şəxsiyyət olduğunu təsdiq
etdi. O, dünyada cərəyan edən
prosesləri məhz Azərbaycanın
xeyrinə, ölkəmizin siyasi-iqtisadi
maraqlarının mütləq nəzərə
alındığı istiqamətə yönəltdi.
Dünyanın ictimai-siyasi inkişaf
qanunauyğunluqlarını mükəmməl
bilən dövlət xadimi kimi Heydər
Əliyev tarixi proseslərin mahiyyətini
dərindən anlayan və anladan,
gerçəkliyin öz məntiqindən çıxış
etməyi bacaran bir mütəfəkkir
siyasətçi olaraq bəşəriyyətin
təkamül və tərəqqi yoluna baxır
və onun ana xətlərini, aparıcı
tendensiyalarını tam nəzərə alırdı.
Məhz belə bir siyasi
kombinasiyalar zəminində
“Əsrin müqaviləsi” imzalandı,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Qars, TAP, TANAP kimi
qlobal layihələr reallığa çevrildi.
Neft və qazın nəqlinə nəqliyyat
və kommunikasiya üzrə digər
mühüm layihələrin həyata
keçirilməsinə geniş perspektivlər
açıldı. Bütün bunların nəticəsi
olaraq Azərbaycan indiki inkişaf
səviyyəsinə çatdı, regional lider
statusu qazana bildi. Beləliklə,
dünyada “İnkişafın Azərbaycan
model” anlayışı beynəlxalq siyasidiplomatik leksikona daxil oldu.

Azərbaycanın dövlət
suverenliyini dönməz və daimi
prosesə çevirən qüdrətli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi böyük siyasəti – milli
müstəqillik strategiyasını bu gün
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev yaradıcılıq
və əzmkarlıqla davam etdirir.
Əldə edilən tarixi irəliləyiş
uğurlu nəticələri ilə dövlətimizin
beynəlxalq nüfuzunu daha da
yüksəldir. Bu gün yeni dünya
nizamında Azərbaycan dövləti ulu
öndərin müəyyən etdiyi mütərəqqi
istiqaməti daim möhkəmləndirən
bir demokratik ölkə statusunda öz
mövqeyini daha qətiyyətlə nümayiş
etdirir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev isə
ölkəmizi yeni epoxanın çağırışları
yönündə hərtərəfli şəkildə
irəliyə doğru aparmağın çağdaş
nümunəsini təcəssüm etdirir.
Sözün həqiqi mənasında, görkəmli
dövlət xadimi kimi ölkəyə rəhbərlik
etməyin şərəfini də, məsuliyyətini
də özünün gündəlik əməli
fəaliyyətində uğurla birləşdirən
İlham Əliyev həm də müstəqil
Azərbaycan dövlətini istənilən
mötəbər məqamda böyük ləyaqətlə
təmsil etmək vəzifəsini ən yüksək
səviyyədə gerçəkləşdirir.
Yeni tarixi mərhələnin
meydana çıxardığı ictimaisiyasi və reallıqların, iqtisadihərbi proseslərin, ideoloji-etnik
problemlərin, böhranlı hadisələrin
və mürəkkəb gedişatların doğrudüzgün dəyərləndirilməsinin tələb
edildiyi məqamlarda Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev bu
məsələlərə yaradıcı münasibət
bəsləməsi, yeni müstəvidən
yanaşması çağdaş dünyada böyük
ciddi maraqla izlənilir. Bütün bunlar
dövlətimizin başçısını beynəlxalq
aləmdə mövcud siyasəti
yaradıcılıqla inkişaf etdirib zirvəyə
qaldırmış novator dövlət xadimi
kimi tanıdır.
Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi uğurlu
18 il əldə edilmiş uğurlar, ümumi
inkişafın miqyasına görə neçəneçə oniliklərə bərabər olan sürətli
və hərtərəfli tərəqqi epoxasıdır.
Onun Azərbaycana rəhbərliyinin
bu 18 ili ölkəmizdə dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi
və hərtərəfli şəkildə inkişaf
etdirilməsi, qüdrətli bir müstəqil
dövlətin qurulması dövrüdür. Bu,
Azərbaycan tarixinin İlham Əliyev
erasıdır. Bu mənada ulu öndərin
yaratdığı tarixi əsaslar üzərində
müstəqil Azərbaycanda əldə
olunan möhtəşəm nailiyyətlər
və beynəlxalq miqyasda
davam etdirilən düşünülmüş,
məqsədyönlü və ardıcıl işin
nəticələri İlham Əliyev siyasətinin
aktuallığını və müasirliyini nümayiş
etdirir.

Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev Azərbaycanın
tarixinin ən böyük və şanlı Zəfəri
olan Vətən müharibəsindəki
Qələbənin də ali təşkilatçısı və
baş sərkərdəsidir. Azərbaycanın
yeni tarixini yazan Prezident
İlham Əliyev bütün nailiyyətləri
ilə yanaşı, həm də təcavüzkar
Ermənistanın havadarlarının fəal
himayəsi ilə 30 il işğal altında
saxladığı torpaqlarımızın da
xilaskarıdır. Prezident II Qarabağ
savaşında çox qısa zaman
ərzində Azərbaycanın uğur
tarixini yazdı. Dövlət rəhbəri İlham
Əliyev müqəddəs vəzifəni, Ata
vəsiyyətini də yerinə yetirməklə-Qarabağı işğaldan azad etməklə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa etdi.
Dağlıq Qarabağ da
daxil olmaqla işğal altındakı
ərazilərimizin qaytarılması ilə
nəticələnən Vətən müharibəsi
tariximizin ən parlaq səhifəsinə,
Azərbaycan xalqının iftixar
və qürur mənbəyinə çevrildi.
Azərbaycan xalqı öz liderinin–
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ətrafında sıx birləşərək
bütün dünyaya öz yurd sevgisini,
yenilməz gücünü, döyüş mətinliyini
və dönməz mübarizliyini nümayiş
etdirdi. Prezident İlham Əliyev
yalnız hərb meydanında müzəffər
sərkərdə deyil, diplomatik
cəbhədə də böyük strateq
nümunəsi ortaya qoydu. Ölkəmizin
rəhbəri beynəlxalq informasiya
müharibəsində Azərbaycanın gur
haqq səsi oldu, öz xalqının ordusu
ilə misilsiz vəhdətini yaradan lider
kimi dünyada qalibiyyət rəmzinə
çevrildi.
Beləliklə, ulu öndərin
qurduğu dövlət də, onun ən
layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyevin siyasəti də ölkəmizlə
və xalqımızla həmahəng şəkildə
daimi inkişafdadır. Azərbaycan
xalqı özünün sadiq və uzaqgörən
rəhbərinin başçılığı ilə böyük
gələcəyə doğru müzəffər yürüşünü
uğurla davam etdirir.
Azərbaycanın beynəlxalq
miqyasda daha yüksək imiclə
tanınması, ölkəmizin dünyada
söz və nüfuz sahibi olmasında
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir.
Artıq Azərbaycan milli-mənəvi
dəyərləri ilə beynəlxalq aləmdə
sivil bir ölkə kimi tanınır,
müstəqil dövlətimizin dünyaya
hərtərəfli inteqrasiyası gündəngünə sürətlənir. Bu prosesdə
Azərbaycanın mənəvi dəyərlərinin
qorunması və təbliği önəmli bir
fəaliyyət olaraq aktuallığını artırır.
Ümummilli liderin zəngin dövlətçilik
ənənələrinin davamçısı kimi
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondu
genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə məhz
bu prosesin ağırlığını öz üzərinə

götürərək, xalqımızın yüksək
mədəni dəyərlərinin, dövlətimizin
humanizm prinsiplərinin beynəlxalq
aləmə təqdimində fəal və önəmli
rol oynayır.
Mehriban Əliyevanın istər
Azərbaycan, istərsə də dünya
mədəni irsinin qorunması,
təbliği və inkişafı istiqamətində
gördüyü işlər xalqımızın rəğbətini
qazanmaqla yanaşı, xaricdə də
daim yüksək qiymətləndirilir. Onun
fəaliyyət dairəsi o qədər hüdudsuz
və o qədər parlaqdır ki, gördüyü
işləri təsnifatlaşdırmaq olduqca
çətindir. Amma hansı sahəyə üz
tutmağından asılı olmayaraq,
Mehriban xanım bütün işləri ilə
dövlət siyasətini tamamlayır, ulu
öndər Heydər Əliyevin ideyalarını
yaşadır, Prezident İlham Əliyevin
titanik fəaliyyətinə dəstək verir.
Zaman keçdikcə ideyaları
qəlbimizdə əbədi yer alan Heydər
Əliyevin zəngin dövlətçilik həyatı,
fəaliyyəti, təcrübəsi, siyasi
irsi Azərbaycanı daha parlaq
gələcəyə aparır. Heydər Əliyev
irsi dövləti idarəetmə nümunəsi
olmaqla yanaşı, həm də nəsilləri
tərbiyələndirən nümunəvi
mənəviyyat örnəyidir. Heydər
Əliyev Azərbaycanda dövlətçiliyin
müasirliyə, milliliyə, ənənəviliyə
əsaslanan məktəbini yaratmışdır.
Ulu öndərin irsi bütün
zamanlarda dövlət quruculuğu
yoluna işıq salan, özündə dərin
konseptual məqamları əks etdirən
mükəmməl sistemdir. Ona görə
də Heydər Əliyev irsini daha
dərindən öyrənmək lazımdır. Çünki
Azərbaycanın bütün sahələrdə
inkişafı, müasirləşməsi, daha
dərindən demokratikləşməsinin
mənbəyi bu zəngin xəzinədədir.
Məhz bu səbəbdən ümummilli
liderin nəsillərə yadigar qoyub
getdiyi əvəzsiz irs hər bir
azərbaycanlı tərəfindən əxz
edilməlidir. Yalnız o halda, yalnız
Heydər Əliyev irsi ilə silahlanaraq
Azərbaycana xidmət etmək olar.
Çünki biz Azərbaycanı sevməyi
Heydər Əliyevdən öyrənməliyik.
“Azərbaycan mənim
ürəyimdir, nəfəsimdir”– deyən
böyük öndərimiz millətimizin və
dövlətimizin əbədiyaşarlığı üçün
əvəzsiz bir siyasi xətt, ideoloji baza
miras qoymuşdur. Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin və siyasi fəaliyyətinin
beynəlxalq səviyyədə yüksək
qiymətləndirilməsi, adının bəşər
tarixində əbədi iz qoymuş dövlət
xadimləri ilə bir sırada çəkilməsi
hər birimiz üçün hədsiz qürur və
iftixar mənbəyidir.
Vətənə və xalqa həsr olunmuş
ömür bitmir. Ümummilli liderimizin
söylədiyi kimi: “Nə qədər ki
Azərbaycan var, mən də varam.
Mən isə Azərbaycanda əbədi
olacağam!”

Asif ƏSGƏROV,
Nəsimi Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı
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üasir Azərbaycan
dövlətçiliyinin qurucusu, türk dünyasının
böyük oğlu, ümummilli lider
Heydər Əliyev ömrünün 50
ilindən çoxunu xalqın taleyi
ilə sıx bağlamışdır. İqtisadiyyatımızda, milli ideologiya və mənəviyyatımızda,
mədəniyyətdə, elmdə, təhsildə,
səhiyyədə və digər sahələrdə
misilsiz xidmətləri olmuş dünya
şöhrətli şəxsiyyətin titanik
fəaliyyəti heç vaxt xalqımızın
yaddaşından silinməyəcəkdir.

məfkurəsinin təntənəsi
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə
edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya
kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada
yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Biz həmişə bu ideya ətrafında birləşməliyik.
Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub
saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri
dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından
bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının
təmin olunması deməkdir.

Tanrının Azərbaycan xalqına
bəxş etdiyi nemətlərdən biri müstəqil
Azərbaycan dövlətidirsə, digəri
Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər
Əliyev fenomenidir. Mənalı ömrünü
Vətənimizdə qurub-yaratmağa həsr
etmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin
gərgin və əməli fəaliyyəti nəticəsində
mühüm geostrateji ölkə kimi dünyanın
Azərbaycana diqqəti daha da artdı. Bu
müdrik insanın, Qafqazda sülh ideyasının alovlu təbliğatçısının gərgin səyləri
və qətiyyətli mövqeyi sayəsində milli
dövlətçiliyimizi qoruyub saxlamaq mümkün oldu. Azərbaycanda demokratiyanın
inkişafına, insan və vətəndaş hüquqlarının bərqərar olmasına nail olundu,
iqtisadiyyatda tənəzzülün qarşısı alındı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin
əməyi sayəsində ölkəmizdə sülh və
asayiş bərqərar oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyev xalqın
təkidli tələbi ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə
qayıdana, yəni 1993-cü ilin iyun ayına qədər Azərbaycanda vəziyyət son
dərəcə ağır idi.
AXC–Müsavat cütlüyünün
hakimiyyətə gələ bilmək üçün və
hakimiyyətə gəldikdən sonra törətdiyi

Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider

Xalqın xoşbəxt gələcəyinə D
həsr olunmuş ömür
xaos və anarxiya mühiti Azərbaycanı
günbəgün uçuruma aparırdı. Xalq
öz tarixinin ən çətin dövrünü yaşayırdı. Ermənistanla müharibədə
ağır məğlubiyyət vəziyyəti daha da
gərginləşdirirdi. Ermənilər torpaqlarımızı, şəhər və kəndlərimizi işğal edir, qətl
və qarət törədirdi. Öz içərimizdə olan
xəyanətkarlar isə yüksək vəzifələr ələ
keçirmək, varlanmaq xatirinə düşmən
dəyirmanına su tökür, ölkədə sabitlik
yaranmasına mane olurdular. Radikal
müxalifət dairələri xaricdəki ağalarına
xidmət etmək üçün bir-birilə bəhsə
girmişdilər. Satqınlıq, xəyanət adi hal
almışdı.
Şəhər və rayonlarda silahlı dəstələr
hökmranlıq edirdilər. Axşamlar atışma
səslərindən insanlar evlərində rahat
yata bilmirdilər. Çirkin yollarla qazanc
əldə edənlərin sayı artmışdı. Xalq qorxu
və vahimə içərisində yaşayırdı.
Ölkəyə, ayrı-ayrı rayonlara rəhbərliyi
ələ keçirmiş bir qrup vəzifəpərəst
xəyanətkarlar xalq malına zəli kimi
daraşmışdılar. Talançılıq baş alıb
gedirdi. Xalq ümidsizlik və təlaş
içərisində idi. Sabaha inam qalmamışdı.
Azərbaycanın xaricindəki əleyhdarları
daxildəki satqınlarla birləşmişdilər.
Yağı düşmənlərimiz olan ermənilər isə
Azərbaycan torpaqları hesabına “böyük
Ermənistan” yaratmaq planlarını addımaddım həyata keçirirdilər. Daxilimizdəki
satqınlar Azərbaycanı öz aralarında
parçalamağa çalışırdılar. Qardaş
qırğını təhlükəsi yaranmışdı. Bir sözlə,
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi və
parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Yurdumuzun başı üstünü qara buludların aldığı bu çətin anda Azərbaycan
xalqının yeganə ümidi, qurtuluş çırağı
ulu öndər Heydər Əliyev oldu. Xalqın
nəzərləri öz sevimli oğluna, o zaman
Naxçıvana rəhbərlik edən Heydər
Əliyevə yönəlmişdi. Ulu öndər Heydər
Əliyev 1993-cü il iyunun 9-da xalqın
təkidli tələbi ilə Bakıya gəldi və xalq öz
xilaskarını sevinclə qarşıladı.
Genişlənməkdə olan vətəndaş
müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün Heydər Əliyev iyunun 1314-də Gəncədə oldu. Gəncə əhalisinin
“Heydər baba, qurtar xalqı bu bəladan”
şüarları ilə küçələrə çıxması ulu öndərə
olan inamın, etibarın parlaq ifadəsi idi.
1993-cü il iyunun 15-də Heydər
Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi və bu
gün Milli Qurtuluş Günü kimi tariximizə
həkk olundu. Ermənistan ilə müharibə
vəziyyətində olan Azərbaycan üçün
ikinci cəbhə açaraq, onu parçalayıb
məhv etmək istəyən qüvvələrin təhriki
ilə törədilən vətəndaş müharibəsinin
qarşısı alındı, zorakı yolla hakimiyyəti
dəyişmək ənənəsinə birdəfəlik son
qoyuldu. Azərbaycan dövlətçiliyini və
müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq
mümkün oldu. Azərbaycanın parçalanma təhlükəsi aradan qalxdı.
Azərbaycan xalqı ölkənin
müstəqilliyinə qənim kəsilən, xaricdən
idarə olunan qüvvələrin qarşısını
qətiyyətlə alan ulu öndər Heydər
Əliyevin ətrafında daha da sıx

birləşməyə başladı. 1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycan xalqı Heydər
Əliyevi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçdi. Ümumxalq dəstəyi
ilə prezident seçilmiş Heydər Əliyev
andiçmə mərasimindəki nitqində dövlət
müstəqilliyini möhkəmləndirmək,
ərazi bütövlüyünü və tam suverenliyi
təmin etmək, əhalinin rifahını yaxşılaşdırmaq vəzifələrini fədakarlıqla
həyata keçirəcəyini bəyan etdi. Ulu
öndər Heydər Əliyev eyni zamanda
verdiyi ilk bəyanatlarının birində deyirdi: “Mən Azərbaycanın müstəqilliyini
Azərbaycan xalqı üçün böyük naliyyət
hesab etmişəm və bu müstəqilliyin əldə
olunmasına xidmət etmişəm. Bundan sonra ömrümün qalan hissəsini
də Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmlənməsinə və inkişaf etməsinə
sərf edəcəyəm. Azərbaycan Respublikasının demokratik, hüquqi dövlət kimi
inkişaf etdirilməsinin təminatçısı olacağam. Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri içərisində, dünya birliyində
layiqli yer tutmasına çalışacağam”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
söyləmiş olduğu bu fikirlər qısa zamanda reallığa çevrildi. Belə ki, tez bir
zamanda ölkədə anarxiya və özbaşınalığın qarşısını alan ulu öndər Heydər
Əliyev yürütdüyü uğurlu xarici siyasət
nəticəsində 1994-cü il may ayının 12-də
atəşkəsə nail oldu. Atəşkəs rejiminin
elan edilməsi təkcə günahsız insanların
qanının tökülməsinin, yeni ərazilərimizin
itirilməsinin qarşısını almadı, həm də
nizamlı və güclü ordu quruculuğuna
başlamağa, ölkənin iqtisadi qüdrətinin
artırılmasına diqqət yönəltməyə imkan
verdi.
İqtisadi problemlərin həllində ölkə
üçün ən vacib amil ictimai-siyasi sabitliyin, sağlam sahibkarlıq mühitinin yaradılması idi. Belə olmasaydı ölkəmizin
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası,
iqtisadi sahədə digər ölkələrlə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq, dövlət mülkiyyətinin
ədalətlə özəlləşdirilməsi, özəl sektorun
inkişafı mümkün olmazdı. Ulu öndər
Heydər Əliyev haqlı olaraq deyirdi: “İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər bir şeyə
qadirdir”.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti
naminə hər bir məqsədinə nail oldu. Bu
dahi şəxsiyyət böyük bacarıq, səriştə və
nüfuz sahibi idi. Ölkəmizdə elə bir sahə
yoxdur ki, orada ulu öndərin xidmətləri
olmasın. Onun misilsiz xidmətləri
sayəsində ölkəmizdə təhsil, mədəniyyət,
səhiyyə, idman, ordu quruculuğu,
iqtisadiyyat və digər sahələrdə canlanma yaranmış, həyata keçirilən sistemli
tədbirlər nəticəsində böyük uğurlar əldə
olunmuş, Azərbaycanın digər dövlətlər
və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri
genişlənmiş və qısa zamanda ölkəmiz
bütün dünyada tanınmışdır.
Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi kursu cənab Prezidentimiz İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam və
inkişaf etdirilir, dahi şəxsiyyətin ətrafında
formalaşan, onun siyasi ideyalarını
özündə yaşadan Yeni Azərbaycan Partiyası uğurla fəaliyyət göstərir.

Möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi kursunu müasir dövrün tələbləri əsasında düşünülmüş
şəkildə qətiyyətlə həyata keçirməsi
nəticəsində artıq Azərbaycan regionda
söz sahibinə, dünyada sayılıb-seçilən
dövlətə çevrilməkdədir. Ötən il sentyabrın 27-də başlayaraq 44 gün davam
edən Vətən müharibəsində əldə edilən
möhtəşəm tarixi qələbə nəticəsində
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunması Azərbaycanın hərtərəfli
güclü dövlət olduğunu sübut edir. Vətən
müharibəsində əldə edilən parlaq Zəfər
nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi təkcə Azərbaycanın
deyil, bütün türk dünyasının qələbəsi
kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan Vətən
müharibəsində qazandığı möhtəşəm
qələbə ilə regionda yeni reallıqlar
yaratmış oldu. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan müasir çağırışlara cavab verən, regional və beynəlxalq
əhəmiyyətli təşəbbüslərlə çıxış edən,
eyni zamanda həmin təşəbbüsləri uğurla
reallaşdıran müasir və güclü bir dövlətə
çevrilməyi bacarmışdır. Azərbaycan
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz
töhfəsini verən, dünyanın bir çox
ölkələrini birləşdirən nəqliyyat dəhlizi,
eyni zamanda əlverişli logistik mərkəz
rolunu oynayan əhəmiyyətli ölkədir.
Təbii ki, əldə edilən bütün bu uğurların
əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi kursu, azərbaycançılıq ideyaları
dayanır.
Eyni zamanda, ulu öndərin xalqa
xidmət amalları Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən Birinci vitse-prezidentimiz
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi
ilə uğurla həyata keçirilir. Heydər Əliyev
Fondu davamlı olaraq xeyriyyə aksiyaları ilə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətinin,
musiqisinin, tarixinin, bir sözlə millimənəvi dəyərlərimizin beynəlxalq
aləmədə təbliği istiqaməsində misilsiz işlər həyata keçirir. Humanizm,
tolerantlıq, multikultural dəyərlərin
möhkəmləndirilməsi sahəsində görülən
işlər və həyata keçirilən siyasətin
nəticəsi olaraq bu gün Azərbaycan
çoxlu sayda xalqların, dinlərin,
mədəniyyətlərin nümayəndələrinin dinc,
təhlükəsiz, sülh şəraitində yanaşı yaşadığı nümunəvi tolerant ölkədir.
Ümumiyyətlə, yaxın tariximizə diqqət
yetirdikdə görürük ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin bütün həyat fəaliyyəti
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub
saxlanmasına, ölkəmizin inkişafına və
xalqımızın firavan yaşamasına həsr
olunub. Ulu öndərimizin Azərbaycan
sevgisi və ömür yolu gələcək nəsillərə
bir nümunədir. “Mən ömrümün qalan
hissəsini də xalqıma bağışlayıram”
deyərək əməli siyasi fəaliyyəti ilə bunu
sübut edən ümummilli lider Heydər
Əliyev əbədi olaraq Azərbaycan xalqının
yaddaşına, tariximizə həkk olunmuşdur.

Cavid OSMANOV,
Milli Məclisin deputatı,
Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə
Heyətinin üzvü

ünya təcrübəsi də
təsdiqləyir ki, böyük
şəxsiyyətlər təkcə tarix
yaratmır, onun istiqamətini öz
xalqlarının mənafeyinə uyğunlaşdırmağı da bacarırlar. İyirminci əsrin siyasət fenomeni
Heydər Əlirza oğlu Əliyev
belə tarixi şəxsiyyətlərdəndir.
Bəşəriyyət duyurdu, görürdü,
bilirdi və inanırdı ki, bu dahi
şəxsiyyət ömrünü milli-xəlqi
ruhun yaşadılmasına həsr edir.

Azərbaycançılıq ideologiyasının
yaradıcısı olan Heydər Əliyev sovet
dönəmində də, respublikamız dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra da
öz xalqının və milli dövlətçiliyin mənafeyi
naminə misilsiz xidmətlər göstərmişdir.
Xüsusi xidmət orqanları əməkdaşının
geniş dünyagörüşə, yüksək təfəkkürə,
analitik təhlil qabiliyyətinə, möhkəm
iradəyə, qətiyyətə, gözəl, səlis nitqə
malik olması başlıca şərtlərdən hesab edilirdi. Həm də Sovet İttifaqı kimi
geniş ideoloji şəbəkəsi olan dövlətdə
bu tələblər kəskin şəkildə qoyulmuşdu.
Heydər Əliyev 1941-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər
Komissarlığında, Xalq Komissarları
Sovetində işləyib, 1944-cü ildə dövlət
təhlükəsizlik orqanlarına göndərilib.
1969-cu ilə kimi Azərbaycan SSR Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsində işləyib. DTK
sədrinin müavini və sədri olub. 1969-cu
ildən 1982-ci ilə qədər Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi vəzifəsində işləyib.
Yaşanılmış illərə nəzər salanda
aydınlığı ilə görünür ki, bu cür mühüm
vəzifələrdə işləyən böyük tarixi şəxsiyyət
bu illəri belə bir amalla ömürləşdirib:
“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də
fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”.
Bu kəlam böyük tarixi şəxsiyyətin özünün də, dövlətçiliyə söykənən ideologiyasının da manifesti olub.
Sovetlər dönəmində müttəfiq
respublikada İttifaq miqyaslı sənaye
müəssisəsi yaratmaq imperiyanın siyasətinə uyğun gəlmirdi. Belə
müəssisəni yaratmaq üçün müttəfiq
respublikanın rəhbərinin kifayət qədər
böyük nüfuzu, eyni zamanda, dönməz
iradəsi və güclü məntiqi olmalı idi. Bakıda Elektron Hesablama Maşınları zavodu, Radiozavod, Ozon zavodu, Məişət
Kondisionerləri zavodu... yaradıldı. Bu
müəssisələr gənclərin şəhərə axınında,
deməli, təhsil almasında, işləyə-işləyə
ali, orta ixtisas məktəblərində oxumasında, formalaşmasında, daha geniş
dünyagörüşünə malik olmasında kifayət
qədər əhəmiyyətli idi. Həm də iqtisadiyyat, müəyyən mənada, maarifçilyi də
sürətləndirdi.
Böyük dövlət xadimi Heydər
Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətdə
olduğu dövrü azərbaycançılıq ideologiyasının yaşadılmasında mühüm bir mərhələ adlandırmaq olar:
Azərbaycanlı gənclərin İttifaqın nüfuzlu
universitetlərində təhsil almasını təmin
etdi. Bu, həm Azərbaycan üçün yüksək
elmi qabiliyyətli kadrların hazırlanmasına göstərilən qayğı, həm də dünya
elminə, mədəniyyətinə, incəsənətinə
inteqrasiya kimi dəyərləndirilməlidir. Bu
məzunların sonralar Azərbaycan elm
və mədəniyyətinin inkişafında böyük
xidmətləri oldu.
O illərdə sovet ideologiyasının gizlin
şaxələrinin hara apardığını duymaq,
təxmin etmək çətin olsa da mümkünsüz
deyildi. Bu gizlinlərdən incəliyə qədər
halı olan böyük tarixi şəxsiyyət Heydər
Əliyev doğma Azərbaycanın sabahını

düşünməyə bilməzdi. Bu mənada, o,
xalqımızın müstəqillik dönəmi üçün
ehtiyac duyulacaq sahələr üzrə kadr
hazırlığına diqqəti yönəltdi. Bunların
biri də Azərbaycanda ixtisaslaşmış
hərbi məktəbin yaradılması idi. SSRİ
hökuməti əyalətdə (müttəfiq respublikalar imperiya üçün əyalət idi) belə
bir məktəbin yaradılmasının qarşısını ala bilmədi. “Naxımov, Suvorov
adına ibtidai hərbi məktəblər varsa,
buna ehtiyac yoxdur” məntiqi də dahi
rəhbərin qətiyyət yüksəkliyini aşa
bilmədi. Bu məktəbin Azərbaycanın
sonrakı taleyində – müstəqilliyi bərpa
olunduqdan sonra, istər hərbçi kadrların
hazırlanması baxımından, istərsə də
Qarabağda gedən döyüşlərdə nə kimi
əhəmiyyətə malik olduğunu xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Bu məktəb həm
də yeniyetmələrin hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsində müstəsna əhəmiyyətə
malik olub, indi də belədir.
O vaxt Azərbaycan ədəbiyyatının,
incəsənətinin istər İttifaq, istərsə də
dünya mədəniyyətinə inteqrasiyası
yüksək səviyyədə təmin edilirdi. Böyük ədiblərin, mədəniyyət, incəsənət
xadimlərinin adının əbədiləşdirilməsi
də azərbaycançılıq ideologiyasının yaşarlılığının təntənəsi idi. Bu
təntənə azərbaycanlıların bəşəri xalq,
Azərbaycan Respublikasının bəşəri
dövlət olduğunu təsdiqləyirdi.
Ulu öndərin xalqımız qarşısındakı xidmətlərindən danışarkən, ilk
növbədə, ötən əsrin doxsanıncı illərinin
əvvəllərində – Azərbaycanın bir dövlət
kimi məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə
qaldığı zamanda Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası göz önünə gəlir. Məhz
belə bir zamanda dahi şəxsiyyət xalqın
təkidi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdaraq
Azərbaycanı düşdüyü ağır durumdan
xilas edə bildi. Bu qayıdış Azərbaycanın
müasir tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi
daxil oldu. Böyük ictimai, siyasi və tarixi
əhəmiyyətə malik 1993-cü ilin 15 iyun –
Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın siyasi
tarixində keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin
başlanğıcını qoydu.
Məlum olduğu kimi, 1991-ci ilin
oktyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa
edən Azərbaycanda bir-birini əvəz edən
səriştəsiz rəhbərlərin şəxsi maraqlarını
dövlət mənafeyindən üstün tutmaları cəmiyyətdə xaosun yaranmasına,
özbaşınalığın hökm sürməsinə, real
vətəndaş qarşıdurmasının alovlanmasına səbəb olmuşdu. Hakimiyyətin
səriştəsizliyi, dövlət idarəçiliyi sisteminin böhranı, 1993-cü ilin əvvəllərindən
ölkədə fəaliyyət göstərən silahlı
dəstələrin yol verdikləri başıpozuq
fəaliyyət, respublikada qardaş qırğını və
vətəndaş müharibəsinə zəmin yaranması, ayrı-ayrı bölgələrdə isə separatçılıq
və parçalanma meyillərinin baş qaldırması Azərbaycanın bir dövlət kimi varlığına son qoya bilərdi. Ölkədə səriştəsiz
idarəermə nəticəsində bütün sahələri
böhran bürümüşdü. Bir sözlə, ölkənin
taleyi, xaosdan xilası möcüzədən asılı
vəziyyətdə qalmışdı.
Belə bir vaxtda – 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidi ilə ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanın müstəqilliyini itirmək
təhlükəsinin qarşısını aldı. Ulu öndərin
Naxçıvandan Bakıya, böyük siyasətə
qayıdışı şərəfli xilaskarlıq missiyasını
yerinə yetirməsi parçalanmaq, dağılmaq
təhlükəsi ilə üzləşmiş Azərbaycanı xilas
etdi. Azərbaycanın inkişafı, müstəqilliyi
və gələcəyində müstəsna rol oynayan,
daim xalqına arxalanan, ona arxa və
dayaq olan Heydər Əliyevin uzaqgörən,
praqmatik siyasəti nəticəsində ölkəmizin
dövlətçilik tarixinə şanlı səhifələr yazıldı.
Dünya dövlətləri Azərbaycanla
ikitərəfli, çoxtərəfli iqtisadi əlaqələr saxlamağa başladı, neçə-neçə beynəlxalq
kontrakt, o cümlədən “Əsrin müqaviləsi”
imzalandı. Respublikada bütün sahələr
üzrə dinamik inkişafın əsası qoyuldu,
bununla da Azərbaycanın iqtisadi inkişafına əsaslı zəmin yaranmaqla ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzu da yüksəldi.
Dövlətçilik siyasətinin başlıca
mahiyyəti azərbaycançılıq məfkurəsi
olan ulu öndər Heydər Əliyev müxtəlif
dövlət strukturlarında işləyən vəzifəli
şəxslərə rəsmi çıxışlarında da,

müsahibələrində də bu məfkurənin
tərkib hissələri kimi, milli mədəniyyəti,
incəsənəti, rəngkarlığı, ədəbiyyatı xalqın, dövlətçiliyə ehtiramı səviyyəsində
inkişaf etdirilməsini tövsiyə edirdi. Böyük
tarixi şəxsiyyətin ömür yolu ədəbiyyat,
incəsənət, mədəniyyət xadimlərinə
qayğısı bütün məmurlara, ictimaiyyətə,
o cümlədən gənclərə ən gözəl örnək idi.
“Bizim bugünkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər
gənclikdir, xalqını, millətini sevən
gənclikdir. Gənclərimiz mükəmməl
təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli,
dünyada gedən prosesləri bilməlidir.
Lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına,
dövlətinə xidmət etməlidir” – Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev belə deyir və
ölkədə gedən demokratik islahatlara,
insan hüquqlarının qorunmasına həmişə
diqqət yetirirdi. İctimai-siyasi, mədəni
həyatımızın müxtəlif sahələrində sistemli islahatlar aparan böyük öndərimiz
bütün bu proseslərdə gənclərin roluna
həmişə xüsusi fikir verirdi. Müxtəlif
qurumlarda, dövlət idarələrində, siyasi
və iqtisadi arenalarda gənclərin fəal
iştirakını təmin edirdi.
Azərbaycan gənclərinin birinci
forumunda bu barədə danışan ulu
öndər demişdi: “Bütün bunların hamısı
o vaxtlar Azərbaycanın gələcəyi üçün
yeni-yeni mütəxəssislər hazırlamaq
məqsədi daşımışdır. Bu işə biz hələ
70-ci ildən başlamışdıq. Mən bu gün
çox məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm
ki, bu, şəxsən mənim təşəbbüsümlə
olmuşdur. Mən hələ o vaxtdan ölkəmizin
gələcəyini düşünürdüm”.
Ümummilli lider müstəqillik dövründə
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da
gənclər siyasətini diqqətdə saxladı.
Bununla bağlı neçə-neçə sərəncam
imzaladı.
Ulu öndərin Azərbaycanda digər
sahələrdə də başladığı işlər dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonra da
davam edirdi. Azərbaycanın ədəbiyyat,
incəsənət, mədəniyyət tarixində misilsiz
xidmətləri olmuş tarixi şəxsiyyətlərin
adının əbədiləşdirilməsi milli mentalitet
səviyyəsinə yüksəldildi. Beynəlxalq
ictimaiyyət “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinin təntənəli şəkildə
qeyd olunmasını tarixə böyük ehtiramın
nəticəsi kimi dəyərləndirdi.
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev
xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra özünümüdafiə batalyonlarının
buraxılması, orduda vahid komandanlığın təmin edilməsi nəticəsində Silahlı
Qüvvələrimizin nizami ordu kimi formalaşmasının başlanğıcı oldu. Heydər
Əliyev irsinə sədaqət kimi ordu quruculuğu dövlət üçün prioritet məsələlərdən
biri olaraq, həmişə diqqətdə saxlanılır. Ordunun maddi-texniki bazası
genişləndirilir, silah-sursat arsenalı artırılırdı ki, bunlar da şəxsi heyətin mənəvipsixoloji hazırlığının yüksəldilməsini
təmin edirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Heydər Əliyev şəxsi heyətin
mənəvi-psixoloji hazırlığının daim
yüksək səviyyədə saxlanılması üçün
tez-tez ön xətdə, səngərlərdə zabit və
əsgərlərlə söhbət edir, onlara vacib
tövsiyələrini verirdi ki, bunlar da öz
təsirini göstərirdi. Ordu quruculuğunda
Heydər Əliyev mərhələsi şəxsi heyətin
döyüş qabiliyyətinin mənəvi-psixoloji
hazırlıqla üzvi şəkildə tamamlanması
kimi tarixləşdi.
Digər sahələrdə olduğu kimi, ordu
quruculuğunda da qlobal islahatlara başlanıldı. Yerli müdafiə batalyonları buraxıldı, orduda vahid komandanlıq yaradıldı.
Az vaxt ərzində Azərbaycan Ordusu
nizami ordu kimi formalaşmağa başladı. 1994-cü ilin yanvarında ulu öndərin
sərkərdəliyi ilə uğurlu Horadiz əməliyyatı
keçirildi. Horadiz qəsəbəsi, Füzuli
rayonunun 20 kəndi, Cəbrayıl rayonunu
Cocuq Mərcanlı kəndi işğaldan azad
edildi. Bu əməliyyatla qazanılan qələbə
ordumuzun döyüş əzmini artırdı, qələbə
ruhunu yüksəltdi. Bunlar Azərbaycanda
ordu quruculuğunda nizami ordunun
formalaşması mərhələsi oldu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev ulu öndərin siyasi
kursunu ordu quruculuğunda da uğurla
davam etdirməklə Azərbaycan Ordusunu dünyanın ən güclü orduları sırasına
çatdırdı. Ölkə Prezidentinin dediyi kimi,
indi “Azərbaycan Ordusu nəinki bölgədə,
dünya miqyasında ən güclü ordular
sırasındadır.”
Prezident İlham Əliyev ulu öndərin
siyasi kursunu uğurla davam etdirir. Bu
uğurlu, qətiyyətli siyasətin nəticəsidir
ki, Prezident, Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyev qüdrətli sərkərdəliyi ilə
Azərbaycan Ordusu Ermənistan qoşunlarını darmadağın edərək torpaqlarımızı
işğaldan azad etdi. Bu Qələbə ulu ödərin
ideyalarının, onun azərbaycançılıq
məfkurəsinin təntənəsi oldu.

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı
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Ermənistan dünya birliyini öz riya və
təxribatlarına ortaq etməyə çalışır
Araşdırmalar göstərdi ki,
ermənilərin “soyqırım”la bağlı söylədikləri əsassızdır. “Erməni
soyqırımı” haqqında nağıllar erməni
tarixçilərinin özlərinin təxəyyülü və
uydurmasıdır. Unutmaq lazım deyil
ki, həmin dövrdə Türkiyədə bütün
etnik və dini azlıqlar türklərin özlərinin
şəxsən istifadə etdikləri imtiyazlardan yararlanırdı. Yunanlar, ermənilər,
kürdlər, çərkəzlər, suriyalılar, ərəblər
və digər azlıqlar o vaxt Türkiyədə
yetərincə yüksək vəzifə tuturdu. Ancaq
ermənilər daha çox imtiyazdan istifadə
edirdilər. I Dünya müharibəsi illərində
Türkiyə erməniləri vətənlərini satdılar
və Osmanlı İmperiyasının düşməninə
sığındılar. Erməni hərbi hissələri
Qafqaz cəbhəsində rus ordusu ilə
çiyin - çiyinə vuruşurdu. Onlar türk və
gürcü kəndlərini talan edir, yandırır, dinc
sakinləri öldürürdü. Nəticədə təxminən
2 milyona yaxın insan həyatını itirdi.
Türkiyə tərəfi bizə öz arxivlərindən
istifadəyə icazə verdi, amma ermənilər
arxivlərini göstərməkdən qəti şəkildə
imtina etdilər. Əgər bu arxivləri açmağı bacarsaq, həqiqət üzə çıxacaq.
O zaman ermənilər bütün dünya, o
cümlədən türklər qarşısında tarixi yalanlarına görə üzr istəməli olacaq”.
R.Reyqan o zaman işlətdiyi “erməni
soyqırımı” ifadəsi ilə necə böyük
yanlışlığa yol verdiyini anlamışdı. 40 il
keçəndən sonra bu məsələnin yenidən
gündəliyə gətirilməsi Ermənistanı xilas
etmək cəhdidir. Əslində, Ermənistan
yanlış siyasətdən xilas edilməli,
beynəlxalq hüquqa hörmət göstərməyə,
mehriban qonşuluğa, terroru, separatizmi dəstəkləməkdən imtinaya çağrılmalıdır. Əsl xilas yolu budur.
Ermənistan saxta və uğursuz
dövlətdir, Ermənistan siyasi - hərbi
rəhbərliyi həmişə eyni vaxtda iki
stulda oturmağa çalışıb. Bütün rəsmi
ideologiyalar Ermənistann rəhbərliyi
üçün öz erməniliklərini yeritmək, xəstə
təxəyyüllərini maddi müstəvi üzərində
reallaşdırmaq üçün bir vasitə olub.
Erməni ictimai - siyasi fikri daşnaksutyunçuluq – yəni, terror, separatizim, yalan, məkr, riya, qan - qada,
ölüm üzərində bərqərar olub. Tarixi,

Qırx il öncə, ABŞ-ın 40- cı Prezidenti
Ronald Reyqan “erməni soyqırımı” ilə
bağlı araşdırma aparılmasına tapşırıq
verəndən sonra ortalığa çıxan mənzərəni
Prezidentin məsləhətçisi Bryus Feysn
belə şərh edirdi: “Reyqanın tapşırığına əsasən, o zaman biz bu məsələ ilə
əlaqədar araşdırma apardıq. Həmin vaxt
Avropa ölkələrinin və Osmanlı imperiyasının indiki hərbi arxivlərində saxlanılan
müxtəlif materialları ortaya çıxardıq.

mədəniyyəti, məişəti saxtakarlıqlar
üzərində qurulmuş Ermənistanın
sabaha boylanışı da yalanlarla doludur.
Olmayan “erməni soyqırım”ı yalanı
ilə onilliklər boyu dünya birliyini riya
və təxribatlarına ortaq etməyə çalışan bir zehniyyət heç kəsdən dəstək
görməməliydi.
Türkiyəni 106 il öncə baş verməyən
“soyqırım”da suçlamaq yerinə, KTMT
üzvü Ermənistanın 29 il öncə törətdiyi
təkzibolunmaz Xocalı Soyqırımını
tanısın. Həqiqətin bir üzü, bir adı var:
I Dünya müharibəsi zamanı çətin
döyüş şəraiti, daxili çəkişmələr, aclıq
və xəstəliklər üzündən çox sayda türk,
erməni və digər millətlərə mənsub insanlar həyatını itirib. Üstəlik, ermənilər
onların himayə etmiş xalqa, dövlətə
xəyanət edərək, onları silahlandıran
yadellilərlə birləşib, dinc əhalini qırıb,
körpələri, qocaları, xəstələri işgəncə
ilə öldürüb. Türkiyə öz arxivlərini
açmağa hazırkən, Ermənistanın öz
arxivlərini bu mövzuda qapalı tutmasının səbəbi öyrənilməlidir. Aydındır
ki, rəsmi İrəvanın dünyanın hər yerinə
gedib çıxan çirkin siyasətinin arxasında
olmamış “soyrım”a görə Türkiyədən
təzminat almaq, necə deyərlər, ölüdən
pul qazanmaqdır.
Guya üç – Ağ dəniz, Qara dəniz,
Xəzər dənizinədək uzanmış xəyali
“böyük Ermənistan” avantürasından
ayılmamış Ermənistanın dünyanı
onilliklər boyu “soyqırım” mövzusunda zinhar etməsi, Türkiyədən torpaq
qoparmaq qara niyyətinə bağlıdır. Özü

tarixi Azərbaycan torpaqlarında qurulmuş Ermənistanın torpaq iddialarının
necə fəlakətlər törətdiyini biz yaxşı bilirik.
Ermənistanın, dünya erməniliyinin tarixi
faktları saxtalaşdırması, əsassız iddialar
üzərində gələcək inşası təkcə Türkiyəyə
və Azərbaycana qarşı olmayıb, bütün
qonşulara qarşı yönəlib. Gürcüstanda
Axalkələki bölgəsinə açıq - gizli iddialar
irəli sürən erməni cəmiyyətinin, orada
Gürcüstan dövləti üçün siyasi - milli,
etnik təxribatlar üçün hər cür zəmin
hazırladığı sirr deyil. Hələ 1918 - ci ildə
indiki İran ərazisində də soyqırım aktları
törətmiş ermənilərin bu hərəkətləri nə
üçün etdiyi aydındır: yerli əhalini didərgin
salıb, yeni ərazilər əldə etmək...
Azərbaycan bədnam “24 aprel
bəyanatı”nın verildiyi andan etibarən,
dövlət - xalq birliyi və qardaşlıq ruhu
ilə haqsızlığı qınayıb, qardaş ölkəyə
birmənalı dəstək nümayiş etdirib.
Azərbaycan Prezident İlham Əliyevlə
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan arasında telefon danışığı
olub. Belə bəyanat vermə qərarın
yanlış olduğunu qeyd edən, onu
tarixi səhv adlandıran Prezident İlham
Əliyev, Azərbaycanın bu bəyanatı
qəbuledilməz hesab etdiyini vurğulayıb.
Dövlət başçımız haqlı olaraq məlum
bəyanatın regionda yaranmaqda olan
əməkdaşlıq meyillərinə ciddi zərər
vurduğunu və Azərbaycanın hər zaman
Türkiyənin yanında olduğunu qeyd edib.
Aprelin 24- də, həmçinin Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Sahibə Qafarova ilə Türkiyə Böyük Millət

Ermənistan Avropanın dostu yox,
soyqırımı törədən cinayətkar dövlətdir

M

illi Məclisin deputatı, Avronest Parlament
Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri Azər Kərimli Avropa Parlamentinin “Avropa
Xalq Partiyası” fraksiyasından olan bir qrup deputatın Avropa
Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyaen və Avropa Şurasının
sədri Şarl Mişelə Azərbaycan əleyhinə həqiqətə uyğun olmayan
iddialardan ibarət müraciəti ilə bağlı KİV-ə müsahibəsində
aşağıdakıları bildirib:

– Əvvəla qeyd edim ki, müraciəti
ünvanlayan deputatlar “Avropa Xalq
Partiyası” fraksiyasını təmsil edən və
əsasən, Fransa, Bolqarıstan, Yunanıstan, Şimali Kipr və az sayda digər
ölkələrdən olan deputatlardır və təbii ki,
onların mövqeyi Avropa Parlamentinin
mövqeyi yox, “Avropa Xalq Partiyası”
fraksiyasının mövqeyidir. Digər tərəfdən,
Avropa Parlamentinin 2010-cu il mayın
20-də qəbul edilmiş “Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda strategiyasına
tələblər” adlı qətnaməsində Avropa
Parlamenti və Avropa İttifaqının birgə
mövqeyi əks olub. Bu mövqe isə ərazi
bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı
prinsipinə əsaslanır.
Bu sənədə istinadən Avropa Parlamentinin 2020-ci il iyunun 19-da qəbul
etdiyi qətnamədə də Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə xüsusi dəstək ifadə
edən müddəa öz əksini tapıb. Təşkilatın
bu qətnaməsi işğal olunmuş torpaqların zor gücünə saxlanması siyasətini
kəskin şəkildə pisləməklə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi
prinsiplərini təsdiq və təsbit edir. Avropa
İttifaqının prinsipial mövqeyini əks
etdirən bu sənəd Azərbaycan–Avropa

münasibətlərinin fundamental prinsipləri
olan sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi
bütövlüyü kimi məsələləri tam şəkildə
əks etdirməklə, “Şərq Tərəfdaşlığı”nda
yaxın strateji tərəfdaş olan Azərbaycanla
bağlı Avropa İttifaqının yekun və konkret
mövqeyinin ifadəsidir.
Məhz bu baxımdan, Avropa Parlamentinin bir qrup deputatının Avropa
Komsissiyası və Avropa Şurasının
sədrlərinə ünvanladıqları məktub
mahiyyət etibarilə Avropa İttifaqının
Cənubi Qafqaz strategiyasına və Avropa
Parlamentinin müvafiq qətnamələrinin
prinsiplərinə ziddir və Cənubi Qafqazda
sülhün, əmin-amanlığın təmin olunmasına deyil, separatizm və terrorizmin,
əsassız ərazi iddialarının stimullaşdırımasına xidmət edir.
Həqiqəti təhrif edən həmin
müraciətdə əsas iddialar ölkəmizdə
saxlanılan erməni təxribatçı və terrorçuları ilə bağlıdır. Məktubu imzalayan
deputatlar Azərbaycanın guya üçtərəfli
bəyanatın müddəalarına zidd olaraq,
“hərbi əsirləri” azad etmədiklərini bildirir
və ölkəmizin Beynəlxalq Humanitar
Hüququn və onun tərkib hisəsi olan
12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə

Konvensiyasının prinsiplərini pozduğunu
iddia edirlər.
Azərbaycanda saxlanılan və artıq
yüksək humanizm nümayiş etdirilərək
3 nəfəri Ermənistana təhvil verilən
şəxslərin hərbi əsir olmadıqlarını sübuta yetirmək üçün onların 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın
imzalanmasından xeyli sonra saxlanıldıqlarını xatırlatmaq, həmçinin
Azərbaycan hərbçilərini, mülki şəxsləri
qətlə yetirməklə xüsusilə ağır cinayətlər
törətdiklərini vurğulamaq yetərlidir.
Həmin şəxslər müharibə başa çatdıqdan
sonra Azərbaycan ərazilərinə gələrək
təxribat və terror aksiyaları törətdiklərinə
görə, onların əməlləri Cenevrə konvensiyasının yurisdiksiyasına aid edilə
bilməz.
Sözügedən deputatların
məktubunda müharibədə itkin düşmüş
erməni hərbçilərinin Ermənistan tərəfinin
iddialarına istinad olunmaqla, guya,
Azərbaycanda saxlanılması barədə
şübhə və ehtimalların irəli sürülməsi
isə hüquqi nihilizmin, siyasi avantyura
və qərəzin bariz nümunəsi sayıla bilər.
Azərbaycan yalnız hərbi əməliyyatlar zamanı əsir düşən hərbçilərlə bağlı öhdəlik

Məclisinin (TBMM) Sədri Mustafa
Şentop arasında, Xarici İşlər nazirləri
Ceyhun Bayramov və Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub.
Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə
baş tutan hər iki telefon danışığında
da qondarma “erməni soyqırımı” ilə
əlaqədar bəzi siyasətçilərin bəyanatı
qınanıb. Qardaş ölkələrin spikerləri,
xarici işlər nazirləri bədnam bəyanatın
qəbuledilməzliyini ifadə edərək, region
dövlətləri arasında sülh və hərtərəfli
əməkdaşlıq üçün ümidlərin yarandığı dönəmdə belə bəyanatların bu
ümidlərin üstündən qara xətt çəkməyə
xidmət etdiyini söyləyib.
Məmnunluqla vurğulamalıyıq ki,
respublikamızda fəaliyyət göstərən
48 siyasi partiya da qardaş Türkiyə ilə
həmrəylik nümayiş etdirərək, xüsusi bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda
Türkiyənin haqlı mövqeyi birmənalı
müdafiə olunaraq, qondarma “erməni
soyqırımı” məsələsinə dair mövqeyi
qətiyyətlə pislənilib: “Ölkələr və xalqlar
arasında dözümsüzlük təlqin edən bu
cür yanaşmalar ayrı - ayrı regionların
və ümumilikdə bəşəriyyətin dayanıqlı
sülhpərvər inkişafına təhdid törədir”.
Eyni mövqeni Milli QHT Forumunun
bəyanatında, ayrı - ayrı vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının, nüfuzlu ziyalıların açıqlamalarında da görə bilərik.
Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti
başda olmaqla dövlətimiz, xalqımız,
cəmiyyətimiz rəsmən və qəlbən qardaş
Türkiyənin yanında olduğumuzu bir
daha sübut etdi. Türk Şurası, Türk
Akademiyası, TÜRKSOY, TürkPA, Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondu rəhbərliyi
də məlum bəyanatdan narahatlıq və
Türkiyəyə dəstək ifadə edib.
Türkiyə belə sınaqları çox görüb və
sübut edib ki onu haqsızlıqla barışdırmaq mümkün deyil! Türk dövləti və
xalqı heç şübhəsiz sonrakı dönəmdə
də öz əzmkarlığı və yenilməzlik ruhu
ilə seçiləcək! İtirən isə Ermənistan və
havadarları olacaq.

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

götürüb və öhdəliyini də yerinə yetirib.
Bu qondarma humanizm tərəfdarları
Azərbaycanın illər boyu Ermənistanı
“hamının hamıya” prinsipi əsasında əsir
və girovları azad etməyə çağıranda və
rəsmi İrəvan bundan boyun qaçıranda
harada idilər? Azərbaycanlı əsir və girovlara qarşı Ermənistanın törətdiyi ağlasığmaz vəhşiliklərə hansı səbəblərdən
göz yumurdular?
Müraciətin mətnində Ermənistan
ombudsmanının “hesabatına” istinadən
absurd iddiaların irəli sürülməsi, əslində
mətnin harada hazırlandığını nümayiş
etdirir. Yəni əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.
Milli Məclisin deputatı Azər Kərimli
qərəzli məktubun ermənipərəst
müəlliflərinin işğalçı Ermənistanı “Avropanın dostu” adlandırmaları və bu
ölkənin, guya, “münaqişəyə görə böyük
dəyər ödədiyini” bildirmələri ilə bağlı
deyib:
– Ermənistanın “ödədiyi dəyər”
göz önündədir. Azərbaycanın viran
edilmiş şəhər və kəndləri, dağıdılmış
mədəni və tarixi abidələr, ziyarətgahlar,
yüzminlərlə insanın oğurlanmış uşaqlığı,
gəncliyi, ağlasığmaz insan faciələri...
Ermənistan bütün bu cinayətlərə görə
cavab verəcək və bu ölkə törətdiklərinin
real dəyərini ödəməli olsa, onillər boyu
bütün büdcəsini Azərbaycana təzminat
ödəməyə sərf etməlidir.
Ermənistanın “Avropanın dostu”
olduğuna gəldikdə isə “Avropa Xalq
Partiyası” fraksiyasının təmsilçiləri
bu ölkənin Azərbaycan torpaqlarında
törətdikləri, hətta feodal dövrü insanının
belə özünə rəva bilməyəcəyi əməllərə
qanlı imza atan, insanlıq əleyhinə
cinayətlər törədən bir ölkəni “Avropanın
dostu” hesab edirlərsə, o zaman bizim
tanıdığımız Avropa, çox güman ki,
onların təfəkküründə inkvizisiya dövrünə
qayıdıb. Bunun başqa izahı yoxdur.

Hazırladı:
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Nizami Gəncəvinin 880 illik
yubileyinə həsr olunmuş müsabiqə

2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi
haqqında Prezidentin sərəncamına uyğun
olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
(AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanasında (MEK)
dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
anadan olmasının 880 illik yubileyinə həsr olunmuş
müsabiqə keçirilib.

Müsabiqəni MEK-in baş
direktoru, professor Məmməd
Əliyev açaraq, müxtəlif
alimlərin, araşdırmaçıların
Nizami Gəncəvi yaradıcılığına
mütəmadi olaraq müraciət
etdiklərini, bu yöndə dəyərli
tədqiqat əsərləri ortaya
qoyduqlarını bildirib, böyük
mütəfəkkirin irsindən, onun
ölkəmiz üçün önəmindən
söhbət açıb. Qeyd olunub
ki, dahi şairin yaradıcılığının
tədqiq və təbliği dünya
səviyyəsində də yüksək
qiymətləndirilir. Məmməd
Əliyev ölkə Prezidentinin
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi
ili” elan edilməsi haqqında
sərəncamını bu böyük dühanın
yaradıcılığına verilən yüksək

dəyər olduğunu iştirakçıların
diqqətinə çatdırıb.
MEK-in ayrı-ayrı şöbələrinin
əməkdaşlarının qatıldığı
müsabiqədə Azərbaycan və
xarici dillərdə videoçarxlar, dahi
şairin yaradıcılığı haqqında
elmi məqalələr, Nizami
yaradıcılığında elmə məlum
olmayan faktların araşdırılması
istiqamətində materiallar
təqdim edilib.
Daha sonra müsabiqənin
qalibləri müəyyən olunub və
gələcəkdə belə müsabiqələrin
davam edəcəyi vurğulanıb.
Münsiflər qismində iştirak edən
“Elm” nəşriyyatının direktoru,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Səbuhi Qəhrəmanov, AMEA
Nizami adına Ədəbiyyat

İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Zəhra Abdullayeva və
digərləri çıxış edərək Nizami
Gəncəvi irsinə verdikləri
dəyərə görə və müsabiqənin
baş tutmasında əməyi
keçənlərə dərin təşəkkürlərini
bildiriblər.
Sonda professor
Məmməd Əliyev Azərbaycan
elminin populyarlaşdırılması
istiqamətində görülən işlərə
dəstək olaraq məqalələrin
xarici dillərə tərcümə edilərək
bir çox tanınmış elmi jurnallara
göndərilməsini tövsiyə edib.

Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan–Avropa İttifaqı Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri,
Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev Avropa Parlamentinin 119 üzvünün
Avropa İttifaqı rəhbərliyinə müraciətinə cavab olaraq mediaya açıqlamasında
bildirib:
– AP üzvləri Andrey Kovaçev (Bolqarıstan), Fransua Bellami (Fransa) və
Lukas Furlas (Cənubi Kipr) birgə təşəbbüs göstərərək AP-nin 119 üzvünün
imzası ilə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyaenə və Avropa
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelə məktub ünvanlayıb. Məktubun surəti həmçinin
Aİ Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Jozep Borelə göndərilib.

Avropa Parlamentinin
ermənipərəst üzvləri Avropa
dəyərlərinə zərbə vururlar
Həmin məktubda Azərbaycan və Rusiya
prezidenrlərinin və Ermənistan baş nazirinin imzaladıqları 10 noyabr 2020-ci il tarixli
üçtərəfli Birgə Bəyanatın 8-ci bəndinə istinad
edilərək, müharibə əsirlərinin və eləcə də
cəsədlərin qarşılıqlı şəkildə “hamının hamıya prinsipi” üzrə dəyişdirilməli olduğu,
hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra
bu öhdəliklərin Ermənistan tərəfindən dərhal
yerinə yetirildiyi, guya, Azərbaycan tərəfindən
isə nəinki yerinə yetirilmədiyi və hətta hərbi
əməliyyatların dayandırılmasından sonra da
yeni əsirlərin götürüldüyü iddia olunur. AP
üzvləri Azərbaycan tərəfindən, guya, 1949cu il Cenevrə Konvensiyasının tələblərinin
pozulduğunu iddia edir və Aİ rəhbərlərindən
erməni hərbi əsirlərinin qeyd-şərtsiz olaraq dərhal Ermənistana qaytarılmasını
Azərbaycandan tələb etməyə çağırırlar.
Bununla əlaqədar həmin deputatlara xatırlatmağı zəruri bilirik ki, hələ keçən əsrin 80-ci
illərinin sonunda Azərbaycan ərazilərinin
20 faizinin işğal olunması, 25 mindən çox
insanın vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi, bir
milyondan çox insanın qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilməsi bütün dünyanın, o
cümlədən demokratiya və insan haqlarını
yüksək tutduğunu iddia edən Avropanın gözü
qarşısında baş verib. O zaman bütün dünya
və xüsusilə, bölgənin yaxın qonşuluğunda
yerləşən Avropa səlahiyyətliləri Azərbaycana
və onun vətəndaşlarına qarşı törədilən bütün
cinayətlərə susqunluq nümayiş etdirirdilər.
Azərbaycan torpaqlarının işğalını pisləyən və
erməni hərbi qüvvələrinin bütün işğal edilmiş
ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri isə 30 il ərzində kağız üzərində
yerinə yetirilməmiş qalmışdı.

Yüzlərlə yaşayış məntəqəsini viran
qoymuş, minlərlə insanın həyatına son
qoymuş Ermənistan ordusunun 30 il ərzində
Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlaması heç vaxt Avropa parlamentarilərini
hərəkətə gətirə bilmədi. Azərbaycan torpaqlarında ermənilər tərəfindən törədilmiş
etnik təmizləmə, vandalizm və müharibə
cinayətlərinin izləri bu gün də işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə qalmaqdadır.
Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən yer
üzündən silinmiş Xocalı şəhərində, Başlıbel, Ağdaban və onlarla digər kəndlərdə
ermənilərin törətdiyi soyqırımı hadisələrinə
səssiz qalmış Avropa Parlamenti üzvləri bu
gün ermənilərin uydurduğu saxta ittihamlara
qoşularaq həqiqətə uyğun olmayan iddialarla
Azərbaycan dövlətinə, onun Ordusuna və
vətəndaşlarına qarşı böhtan kampaniyasında xüsusi fəallıq göstərirlər. AP üzvləri
erməni lobbi təşkilatlarının tapşırıqlarını
yerinə yetirmək üçün Aİ -nın yüksək rütbəli
rəhbərlərinə yalan informasiya verməkdən
belə çəkinməyiblər.
Azərbaycan–Avropa İttifaqı Parlament
Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cavanşir
Feyziyev Azərbaycanda saxlanıldığı müddət
ərzində erməni hərbi əsirlərlə və digər mülki
şəxslərlə Azərbaycanın qoşulduğu bütün
beynəlxalq sənədlərin, o cümlədən Cenevrə
Konvensiyasının tələblərinə uyğun davranıldığını və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin
missiyasına mütəmadi olaraq onlarla
görüşmək imkanı yaradıldığını vurğulayaraq
əlavə edib:
– 10 noyabr 2020-ci ildə hərbi
əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra
Azərbaycan üçtərəfli bəyanatın müvafiq
bəndinə uyğun olaraq müharibə dövründə
əsir götürülmüş bütün hərbçiləri və digər saxlanılmış şəxsləri Ermənistana qaytarıb və bununla da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
dövlət rəhbərləri arasında imzalanmış Birgə
Bəyanatdan irəli gələn bütün öhdəliklərini
tam şəkildə yerinə yetirib. Bu günə qədər
Azərbaycan 70-dən çox hərbi əsiri və
saxlanılmış digər şəxsləri, eləcə də 1500dən çox döyüş bölgələrində tapılmış erməni
hərbçilərinin cəsədlərini Ermənistana təhvil
verib. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu hərbi əməliyyatların gedişi zamanı
qanunazidd hərəkətlərə yol vermiş hərbçilər
haqqında istintaq aparıb və 4 hərbi qulluqçu
haqqında cinayət işi açıb.

Torpaqlar işğaldan azad edildikdən
sonra Azərbaycan təcavüzkar Ermənistanı
münaqişə səhifəsini birdəfəlik qapatmağa
və bölgədə sülhü və təhlükəsizliyi bərqərar
etmək üçün regional əməkdaşlığa qoşulmağa dəvət edib. Ermənistan isə əməkdaşlıq
çağırışlarına reaksiya verməyərək beynəlxalq
miqyasda Azərbaycana qarşı əks təbliğat
aparmağa qərar verib.
Ermənistan nə beynəlxalq qanunlara,
nə də imzaladığı üçtərəfli Birgə Bəyanatın
müddəalarına məhəl qoymayaraq
Azərbaycan tərəfindən hələ birinci Qarabağ
müharibəsi zamanı 4 minə yaxın əsir götürülmüş və itkin düşmüş insanlar barədə
hər hansı bir məlumat verməkdən, eləcə də
vaxtilə işğal etdiyi torpaqlarda minalanmış
ərazilərin xəritələrini Azərbaycana təqdim
etməkdən imtina edir. Bugünədək 100-dən
çox dinc sakin erməni hərbçiləri tərəfindən
torpaqlarımızda basdırılmış minaların partlaması nəticəsində həlak olub. Belə faktlara
göz yumaraq insan haqlarından, beynəlxalq
və humanitar hüquqdan danışan AP üzvləri
isə Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərini

pisləmək əvəzinə, Azərbaycana qarşı erməni
lobbiçiləri tərəfindən aparılan qərəzli təbliğat
kampaniyalarında həvəslə iştirak edirlər.
AP deputatlarının yanlış istiqamətə
yönləndirilriyini söyləyən azərbaycanlı
həmsədr əsl həqiqəti bir daha onların
nəzərinə çatdırıb:
– Hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan və
münaqişənin başa çatması elan olunduqdan
3 həftə sonra Ermənistan tərəfindən terror və
diversiya aktları törətmək üçün Azərbaycan
ərazilərinə göndərilmiş Ermənistan hərbiçiləri
azad olunmuş ərazilərdə çalışan dinc
vətəndaşlara və habelə hərbi xidmət aparan
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularına
hücum edərək 4 hərbçinin və 1 mülki şəxsin
həyatına son qoymaqla cinayət törədiblər.
Törədilən cinayət əməllərinin araşdırılması
və qanunauyğun tədbirlərin görülməsi üçün
saxlanılmış Ermənistan hərbçiləri istintaqa
cəlb olunublar.
Baş vermiş bu hadisələrlə bağlı bütün
maraqlı tərəflərə, o cümlədən ictimaiyyətə,
ərazidə yerləşmiş Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinə və Ermənistan siyasi-hərbi
rəhbərliyinə məlumat verilib. Bütün bunlara
baxmayaraq, Avropada şəbəkələnmiş erməni
lobbi təşkilatları və onların maraqlarına
xidmət edən bəzi Avropa siyasətçiləri erməni
hərbçilərinin törətdiyi cinayət hadisəsini Avropa rəsmi qurumları və beynəlxalq təşkilatlar
qarşısında “humanitar məsələ” kimi təqdim
etməyə və bununla da Azərbaycana təzyiq
göstərilməsinə nail olmağa cəhd edirlər.
Cavanşir Feyziyev açıqlamasının sonunda qeyd edib ki, beləliklə, Azərbaycana
qarşı irəli sürülən beynəlxalq konvensiyaların
pozulması haqqında iddialar həqiqətə uyğun
deyil: “AP üzvlərinin bilərəkdən belə saxta
məlumatlara əsaslanaraq Aİ rəhbərliyinə
müraciət etməsi təəssüf doğurur. Avropada erməni maliyyə qaynaqlarından yararlanmaq istəyən AP üzvlərinin bu cəhdləri
mənəviyyatdan və siyasi əxlaqdan uzaqdır
və bütün sivil dünyanın, o cümlədən Aİ
rəhbərliyinin diqqətinə yox, qınağına layiqdir. Yalnız erməni yalanlarını rədd edən
qınaq bəyanatlarını səsləndirəcəkləri halda beynəlxalq təşkilatlar və Aİ institutları
özlərinin elan etdiyi “Avropa dəyərlərinə”
sadiqliyini nümayiş etdirmiş olacaqlar”.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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ütün zamanlarda müdrik adamların əsas məqsədi qurmaq
və yaratmaq olub; bütün zamanlarda müdrik rəhbərlər öz
xalqının yaşam keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün çalışıblar, onlar xalqın arzularını, istəklərini həyata keçiriblər. Bu məqsədə və
amala xidmət edənlər əbədi ömür qazanırlar, onların əməlləri təkcə
xatirəyə dönmür, həm də əbədiyaşar və ölməzlik mahiyyəti daşıyır.
Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ondadır ki, onun Heydər Əliyev kimi
müdrik rəhbəri olub; məhz onun müdrik siyasəti nəticəsində bu gün
qürur hissilə, fəxarətlə deyə bilirik: “Biz müstəqil ölkənin müstəqil
vətəndaşlarıyıq!”

bunu edə bilərdi! Çünki Azərbaycan
onun həyatıydı, o Azərbaycanla, onun
gələcəyi və arzuları ilə nəfəs alırdı.
Bu gün mənə gün kimi aydındır
ki, Heydər Əliyev üçün Azərbaycan
və Azərbaycan xalqının arzuları necə
böyük, necə möhtəşəm məna daşıyırdı. Bu gün mən onun uzaqgörənliyinin,
müdrikliyinin, məqsəd və amallarının, arzu və istəklərinin nəticələrinin
şahidiyəm: hər şey ulu öndərin düşündüyü, planlaşdırdığı və arzuladığı kimi

Ulu öndərin
gerçəkləşən arzuları
Xalq o zaman böyük hesab oluna
bilər ki, onun əqli, fiziki sağlamlığı ilə
mənəvi-əxlaqi səviyyəsi eyni dərəcədə
və eyni ahənglə inkişaf etsin. Bu
bərabərliyi və harmoniyanı yaratmaq,
əhəmiyyətli nəticələr və bəhrələr almaq üçün xalqın gərək müdrik rəhbəri
ola; elə bir rəhbər ki, onun bütün
həyatı, enerjisi, gücü, iradəsi, zəkası,
qəlbi, düşüncələri və arzuları xalqının
ürəyincə olsun, xalq ona inansın və
onu özünə ulu öndər kimi qəbul eləsin.
Bizim xalqımız həm də ona görə
xoşbəxtdir ki, onun bəxtinə və taleyinə
Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyət
düşdü və o da öndərliyə yaraşan
bütün gözəl fəzilətləri ilə xalqının əbədi
sevgisini qazana bildi.
Mən 90-cılar nəslindənəm və ulu
öndərimizin ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıdışını, müstəqilliyimizin ilk illərində
necə ağır böhranlar içərisində yaşadığımızın, həyatımızın ağrı-acılar,
sarsıntı və məhrumiyyətlər, faciəli

hadisələr, qan-qadalar içində çabaladığının şahidi olmuşam; o çətin və son
dərəcə ağrılı günləri gözlərim önünə
gətirdikcə indi də heyrətlə özümə sual
verirəm: görəsən, o zamanlar Heydər
Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi,
dərd-sər, xaos, zillət, məşəqqət və
məhrumiyyətlər yaşamış millətin başına daha nələr gələ bilərdi? Xalqın Qarabağ boyda yarası, torpaqlarımızın 20
faizindən çoxunun düşmən tapdağında ola-ola, bir milyondan artıq qaçqınköçkünün ah-naləsi tüğyan edərkən,
saysız-hesabsız ac-yalavac insanlar
fərəhsiz-fərəhsiz güzəran yaşayarkən,
nəhayət, xarici və daxili düşmənlərin
Azərbaycanı bir dövlət kimi yox,
hansısa ölkənin xırda əyaləti görmək
iştahlarının aşıb-daşdığı zamanda
nədən Heydər Əliyev öz həyatını
və ömrünü böyük risk altına qoyub
hakimiyyətə qayıtdı? Bunun bir cavabı
var: yalnız öz xalqını canından belə
əziz tutan, “el bilir ki, sən mənimsən!”
deyən müdrik və uzaqgörən şəxsiyyət

baş verir. Bəlkə də 90-cı illərdə bizim
çoxumuz bunun fərqinə varmamışıq.
Bəlkə də insanların əksəriyyəti ağlına
belə gətirmirdi ki, zaman gələcək
Heydər Əliyevin müdrik planlarının və
məqsədlərinin əslində nədən ibarət
olduğunu anlayacaq, qürur duyacaq,
başıpapaqlı gəzəcək, Zəfər deyib
qələbə sevincini yaşayacaq! Bu gün
bütün şən və qürurverici ovqatımızın
əsl səbəbkarı da odur – ulu və müdrik
Heydər Əliyev!
Həqiqətən də nələr oldu
Azərbaycanda? Necə oldu ki,
ulu öndərin arzuları, planları, ali
məqsədləri həyata keçdi? Əgər ulu
öndərdən sonra onun layqili davamçısı
İlham Əliyevin siyasi iradəsi, diqqəti,
xalqı anlaması və dinləmək qabiliyyəti,
daxildə və xaricdə təmasda olduğu
insanlarla dəqiq, aydın, konkret diplomatik danışmaq bacarığı, problemin
əsl səbəbini tapmaq və onu çözmək
qabiliyyəti, lazım gəlmədiyi məqamda

öz şəxsi fikrini deməmək, cəsarətli
və mərhəmətli olmaq, torpağını,
millətini, vətənini, dövlətini, ailəsini,
dinini sevmək istedadı olmasaydı,
bugünkü fərəhli həyatımız da olmazdı.
Prezident İlham Əliyev onun arzularını gerçəkləşdirdi. Cənab İlham
Əliyev onun canından çox sevdiyi
Azərbaycanı dirçəltdi. Azərbaycan
yeniləşən dünyada öz sözünü deməyi
bacardı. Azərbaycan XXI əsrin sürətlə
qloballaşan dinamik ahənginə qoşuldu, uğurla irəliləyir! Azərbaycan
dünynın başının üstünü almış dəhşətli
pandemik situasiyadan da az itkiylə çıxacaq, çünki buna bizim bütün imkan
və əzmimiz yetəcək.
Yenə ulu öndərin məşhur sözləri
yadıma düşür: “Heç kəsin şübhəsi
olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı
hissəsini harada olursa-olsun yalnız
və yalnız Azərbaycan Respublikasının
müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə
həsr edəcəyəm!”. Mən isə bu gün
fəxarət hissi ilə deyirəm: Ulu öndərin
bu həyat manifesti yenə də etibarlı əllərdədir; şərəfli estafet davam
edir – cənab prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə milli varlığımızın taleyüklü problemlərinin həlli yolunda atılan
hər bir addım uğurludur! Onun nəyi
nə vaxt etmək və necə etmək istedadı göz qabağındadır; milli tərəqqiyə
mane olan neqativ əyintiləri vaxtında,
səbr və qətiyyətlə aradan qaldırmaq
əzmi və bacarığı, xalqın birliyindən və
gücündən mayalanan milli təfəkkürü,
bəşəri və qlobal baxışları İlham Əliyevin
hələ bundan sonra da möhtəşəm
Proqram və Layihələrinin uğurla həyata
keçiriləcəyindən xəbər verir.
Rahat yat, ulu öndər! Sənin ən
böyük əsərin – Azərbaycan etibarlı
əllərdədir!

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı,
Yeni Azərbaycan Partiyası
İdarə Heyətinin üzvü

Heydər Əliyev və həmkarlar təşkilatlarının
sosial mexanizm kimi formalaşması
1993-cü il. Bu dövrün adı gələndə
hər kəsin gözləri qarşısında fenomen ictimai-siyasi xadim, əməlləri
ilə Azərbaycan xalqının ulu öndərinə
çevrilən Heydər Əliyev dühası canlanır. Məhz 1993-cü ildən həmkar
üzvlərinin sosial, iqtisadi və mədəni
həyatında, rifah hallarının yaxşılaşdırılmasında, işçi hüquqlarının qorunmasında yeni səhifə açıldı. Postsovet məkanında ilk dəfə - "1994-cü
ildə Həmkarlar İttifaqları haqqında"
Qanun qəbul olundu. Həmkarlar
İttifaqlarının fəaliyyətinə güclü təkan
verən sənəd xalqın milli xarakterinə
hopmuş həmfikir olmaq bacarığının hüquqi bazasını yaratdı. Sovet
dövründə bir qədər formal xarakter
daşıyan həmkarlar ittifaqları dövrün
tələbinə uyğun olaraq bütün sahələr
üzrə islahatlara başladı.
O dövrdə qəbul olunan qanunun
3-cü maddəsinə əsasən, işçilər,
pensiyaçılar, təhsil alan şəxslər heç
bir fərq qoyulmadan öz istəkləri ilə,
qabaqcadan icazə almadan könüllü
surətdə həmkarlar ittifaqları yaratmaq, habelə öz qanuni mənafelərini,
əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını
müdafiə etmək üçün həmkarlar
ittifaqlarına daxil olmaq və həmkarlar
ittifaqı fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
hüququna malikdirlər. 7-ci maddəyə
görə, həmkarlar ittifaqlarında üzvlüyə
görə vətəndaşlar barəsində ayrı-seçkilik qadağan edilir.
Həmkarlar ittifaqlarına şamil edilən hüquqlar 1995-ci ildə
qəbul edilən və baş müəllifi ulu
öndər Heydər Əliyev olan müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası
ilə də təsbit edildi. Konstitusiyanın
"Birləşmək hüququ" adlanan 58-ci
maddəsinin ikinci bəndində göstərilir
ki, hər kəs istənilən birlik, o cümlədən
siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və
digər ictimai birlik yaratmaq və ya
mövcud birliyə daxil olmaq hüququna
malikdir. Əmək Məcəlləsinin 19-cu
maddəsi də həmkarlar ittifaqlarından
bəhs edir. "Fərdi əmək müqavilələri
(kontraktları) haqqında", "Fərdi əmək
mübahisələrinin həlli qaydası haqqında", "Kollektiv müqavilələr və sazişlər
haqqında", "Məzuniyyətlər haqqında", "Əməyin mühafizəsi haqqında"
qanunlar həmkarlar ittifaqlarının
hüquqi bazasını xeyli genişləndirib.
Artıq müstəqil dövlətin sahibiyik
və ölkənin rəhbəri bütün varlığı ilə
azərbaycançılıq məfkurəsini özünə
meyar seçən Heydər Əliyevdir.
Ulu öndərin prezidentliyi dövründə
həmkarların müstəqil olması,
müəssisə daxilində qanunlar
çərçivəsində söz sahibinə çevrilməsi
demokratiyanın inkişafında danılmaz rol oynadı. Heydər Əliyev hər
bir insanın haqqının, hüququnun
qorunması, sosial rifahının yaxşılaşdırılmasını meyar seçərək, həmkarlar
ittifaqlarını bu işlərin avanqardı kimi
təqdim edirdi. Proses şaxələnərək
bütün qurumlara yeni ab-hava gətirdi.

X

alqımızın tarixi köklərinə xas xüsusiyyəti olan
yardımlaşmaq, dəstək olmaq, kömək göstərmək
kimi müsbət keyfiyyəti təkmilləşərək gələcəyə
doğru yol alıb. Azərbaycan xalqının sosial düşüncəsinin
əsasını təşkil edən həmkarlıq dəyəri təkcə fərdlərin
könüllülük prinsipinə bağlı deyil, onun konkret idarəetmə
sistemi var və həmin mexanizm 1993-cü ildən başlayaraq,
özünün işlək vəziyyətini müasir standartlara uyğun
formalaşdırmaq xətti tutub.
1998-ci ildə Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının birinci qurultayı keçirildi. Prezident Heydər Əliyevin qurultay iştirakçılarına müraciəti oxundu. Ölkə
rəhbərinin "Əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, həmkarlar təşkilatları
öz işini yeniləşən cəmiyyətimizin
tələblərinə uyğun quracaq,
Azərbaycanda müstəqil, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğunda yaxından iştirak edəcəkdir", fikri həmkarlar
ittifaqlarının strategiyasına çevrildi.
1999-cu ildə yaradılan Əmək
Məcəlləsində Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının 120-dən çox
təklifinin nəzərə alınması Səttar
Möhbalıyevin sədrliyi ilə qəbul edilən
qərarların bilavasitə təsiri ilə baş
verdi. Bununla Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının cəmiyyətdə
rolu və statusu yüksəldi. İnzibati
Xətalar Məcəlləsinə edilən əlavə
və dəyişikliklər isə konfederasiyasının maliyyə dayaqlarının
möhkəmlənməsinə geniş imkanlar
açdı.
1993-2003-cü il ərazində
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası
50-dək normativ aktların hazırlanması və ekspertizadan keçirilməsi
prosesində əsas qüvvələrdən biri
kimi irəli çıxdı.
Heydər Əliyevin yaratmaq istədiyi
sağlam mühit hər kəsin ürəyindən
xəbər verirdi. Ulu öndər görülən
işlərə qiymət verərkən bildirmişdi:
"Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası böyük nüfuza,
dəstəyə geniş şəbəkəyə malikdir".
Həmkarlar İttifaqları ilə dövlət başçısı arasında olan qarşılıqlı hörmət,
səviyyəli münasibət nümunəvi
müstəvidə böyük nəticələrə səbəb
olurdu.
Ümumiyyətlə, həmkarlar ittifaqları
hər zaman ümummilli liderin qayğısını öz üzərində hiss edib. Azərbaycan
həmkarlar ittifaqları ümummilli lider
Heydər Əliyevin diqqət və qayğısını
həmişə yüksək qiymətləndirib. Məhz
həmkarlar ittifaqları qurultaylarında Heydər Əliyevin prezidentliyə
namizədliyini ilk dəfə irəli sürürdü. Bu
hadisə cəmiyyət tərəfindən olduqca
müsbət qarşılanırdı.
"Vətəndaşlarımızın ən böyük ictimai təşkilatı olan həmkarlar ittifaqları
yeni cəmiyyət quruculuğunda yaxından iştirak etməli, sosial siyasətin

həyata keçirilməsində önəmli rol oynamalıdırlar". – Bu fikirlər də Heydər
Əliyevə məxsusdur. Ulu öndərin
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının ikinci qurultayına ünvanladığı
müraciətdə əksini tapan bu fikirlər
nəinki həmkarların, eyni zamanda,
hökumət və təsərrüfat orqanlarının
əbədi yanan məşəli olub.
Heydər Əliyevin Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının qurultaylarında iştirak edən xarici
nümayəndələri qəbul etməsi ənənəyə
çevrilmişdi. Görüşlərdə Azərbaycan
həmkarlarının gördüyü işlər qonaqlara nümunə kimi göstərilir, qarşılıqlı
fikir mübadiləsi aparılmasının müsbət
təsirlərinin genişləndirilməsi yolları
müzakirə edilirdi.
Həmkarlar ittifaqları üzvləri arasında fəallığı ilə seçilən insanları ulu
öndərin rəğbətləndirməsi effektivliyin
artırılmasında mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Təsadüfi deyil ki, müxtəlif
dövlət təltiflərinə layiq görülən
həmkarlar ittifaqları üzvlərinin sayı
başqa müəssisə və təşkilatlarda mükafat alanlardan həmişə çox olub.
Hazırda həmkarlar ittifaqları əmək prosesinə cəlb olunan
vətəndaşlarımızın hüquqlarının
müdafiəçisi kimi ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən əksər müəssisələrdə, o
cümlədən xarici sərmayə ilə işləyən
təşkilatlarda, transmilli şirkətlərdə iş
şəraitinin müasir standartlara uyğunlaşdırılması, sosial problemlərin həlli,
həmçinin əmək hüquqlarının təmin
olunması sahəsində yeni metod və
vasitələrdən istifadə edərək daha
ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət
göstərməyə çalışır, sosial siyasətin
həyata keçirilməsinə önəmli dəstək
verirlər.
Azərbaycanda bərqərar olan
uğurlu sosial siyasət həmişə davamlılığı ilə fərqlənib. Ulu öndərin
layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyev həmkarlar ittifaqlarını vacib
sosial tərəfdaş kimi qiymətləndirir,
imzaladığı fərman və sərəncamlarda,
qərarlarda bu amili əsas götürür.
Prezidentin həmkarlar ittifaqlarının Azərbaycanda əmək hüquqlarının qorunmasında, işçilərin
sosial məsələlərinin həllində mühüm
rola malik olduğunu əks etdirən
fikirlərindən birinə diqqət çəkək:
"Əminəm ki, həmkarlar ittifaqları
cəmiyyətdə əməkdaşlıq ruhunun

bərqərar olması, sosial ədalət
prinsiplərinə əməl edilməsi, bazar
iqtisadiyyatı şəraitində işçilərin
əmək hüquqlarının qorunması,
işəgötürənlərlə işçilər arasında
münasibətlərin tənzimlənməsi
istiqamətində çox işlər görə bilər".
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Beynəlxalq
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (BHİK) üzvü kimi respublikamızın
dünyada nüfuzunun yüksəlməsində
də fəal iştirak edir, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğuna, demokratiyanın dərinləşməsinə və inkişafına
öz töhfələrini verir. BHİK-in vitse-prezidenti seçilən Səttar Möhbalıyevin
rəhbərliyi ilə AHİK nümayəndə heyəti
müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə konfrans və qurultaylarda müntəzəm
olaraq Azərbaycan həqiqətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdırır.
Həqiqətən həmkarlar sferasında dəyərli işlər görülüb. Rəhbərlik
etdiyim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqları
Komitəsi daim həmkar üzvlərin
qayğısına qalır. Onlara təmənnasız
hüquqi məsləhət verir, işçinin əmək
hüquqlarının pozulmasına qarşı
çıxır, hüquqi yardım göstərir, əməyin
mühafizəsinin təşkil edir, sanitarməişət şəraitinin, tibbi xidmətinin
yaxşılaşdırılması sahəsində dəstək
göstərir, sağlamlığın bərpası və
istirahətin təşkili üçün yollayışlar
verir, ehtiyac yarandıqda maddi
yardım ayırır, həmkarlar ittifaqları kitabxanalarının, mədəniyyət və idman
obyektlərinin xidmətlərindən yararlanmağa şərait yaradır, iş yerində
əmək münasibətlərində yaranan
problemlərlə bağlı araşdırma aparılmasını tələb edir.
Ən böyük ictimai təşkilat olan
həmkarlar ittifaqları ulu öndər Heydər
Əliyevin titanik əməyi sayəsində
yaradılan, Prezident İlham Əliyevin
dəstəyi ilə daha da inkişaf etdirilən,
Birinci-vitse prezident Mehriban
xanım Əliyevanın humanist siyasəti
nəticəsində əsası qoyulan sosial
siyasətə daim töhfəsini verir.

Fuad MƏMMƏDOV,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Birləşmiş Həmkarlar İttifaqları
Komitəsinin sədri

Azərbaycan dövləti
Qarabağın intibahı üçün çalışır
Müsahibimiz Milli Məclisin Aqrar
siyasət komitəsinin sədri Tahir Rzayevdir

– Tahir müəllim, Qarabağın bərpası ilə bağlı
görülən işləri necə dəyərləndirirsiniz?
– Qarabağda son dərəcə əhəmiyyətli
işlərə start verilib. Azərbaycan xalqının
indiki nəsillərinə bu tarixi hadisənin şahidi və
iştirakçıları olmaq xoşbəxtliyi nəsib olub. Xalqımız Qarabağda tarixi zəfər qazanıb. Biz bu
böyük səadətə müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin liderliyi, rəşadətli Azərbaycan
Ordusunun qeyri-adi şücaəti sayəsində nail
olmuşuq. Bu tarixi qələbə bizim üçün qürurverici olduğu qədər dəyərlidir.
Artlq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
bərpa və yenidənqurma işlərinə start verilib. Görünən budur ki, Azərbaycan dövləti
Qarabağın iqtisadi və mədəni intibahı üçün
səylərini əsirgəmir.
– Ərazilərdə bərpa işlərinin vüsəti və miqyası
heyrət doğurur.
– Əlbəttə, belədir. Bu gün Azərbaycan
dövləti mənfur düşmənin viran qoyduğu
ərazilərin yenidən dirçəldilməsi üçün ardıcıl
və davamlı işlər görür. Mən dünya mətbuatını
yaxından izləyirəm. Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən
işlərin miqyası bütün dünyanı heyrətə salıb.
Dostlarımız uğurlarımıza sevinir, düşmənlər
isə xar olurlar.
Dünya erməni vandallarının Qarabağda
törətdikləri vəhşiliklərin fərqindədir. Sivil
cəmiyyətlər hətta şok içindədirlər. Dünya görür ki, erməni vandalları Qarabağda dəhşətli
dağıntılar törədiblər, cənab İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, Qarabağdan sanki vəhşi
qəbilələr keçiblər. Azərbaycan Qarabağda
təkcə açıq döyüşdə qələbə qazanmayıb, biz
bu gün informasiya müharibəsində də üstün
mövqelərə çıxmışıq. Bu, belə də olmalıydı.
Biz ədalətli müharibə aparmışıq, üstəlik,
qəddar erməni şovinizminin əsl xislətini, iç
üzünü açıb ifşa etmişik.
– Azərbaycan Prezidenti artıq altıncı dəfədir
ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edib...
– Dövlətimizin başçısının ərazilərə hər
bir növbəti səfəri olduqca böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Yeri gəlmişkən, bu il aprelin 26-da
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla
Əliyeva Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına
səfər ediblər və bu səfər də bir sıra əlamətdar
hadisələrlə yadda qalıb.
Möhtərəm Prezidentin erməni işğalına
məruz qalan hər iki rayona növbəti səfərinin
gündəliyi kifayət qədər geniş idi. Ölkə başçısı əvvəlcə Cəbrayıl rayonunun girişində
yenilənmiş “Xoş gəlmişsiniz!” lövhəsinin 30
il öncəki dizaynda bərpa edilməsinə diqqət
çəkdi. Bununla da cənab İlham Əliyev
doğma Qarabağın əvvəlki görkəminə qaytarılacağının, tarixi torpaqlarımızın yenidən
cənnətə çevriləcəyinin mesajını verdi. Bəli,
Azərbaycan düşmənin dağıdıb viran qoyduğu torpaqları öz gücü ilə ən qısa zamanda
cənnətə çevirməyə qadir olan bir ölkədir!
– Zəngilanda “Ağıllı kənd” layihəsinə start
verilməsini ölkənin aqrar sektorunda yeni uğurlu modellərin başlanğıcı hesab etmək olarmı?
– Bəli, olar. Hesab edirəm ki, “Ağıllı kənd”
layihəsi Azərbaycanda kənd təsərrüfatının
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu sübut edir. Bu model özündə modern
texnologiyaları və yüksək innovativ yenilikləri
ehtiva edir. İlk baxışdan möcüzə kimi görünsə
də, dünyanın cəmi bir neçə ölkəsində sınaqdan keçirilmiş bu qəbildən olan müasir şəhər
və kənd modelləri Cənubi Qafqazda ilk dəfə
məhz Qarabağda tətbiq edilir.
Bu istiqamətdə ilk addım Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində atıldı. Ölkə başçısı
Zəngilana səfəri zamanı 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı
kəndlərini əhatə edən birinci “ağıllı kənd”
layihəsinin təməlini qoydu. Bununla da, faktiki olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
müasir çağırışlara cavab verən, beynəlxalq

standartlara əsaslanan yeni inkişaf modelinin
tətbiqinə start verildi.
– “Ağıllı kənd”in üstünlüklərini bir qədər
geniş şərh etməyinizi rica edərdim.
– Zəngilanda təməli qoyulan “Ağıllı kənd”
nəinki Azərbaycanda, ümumilikdə, regionda bir ilkdir. Qarabağda həyata keçiriləcək
layihənin icrası 5 komponent üzrə aparılacaq.
Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər,
“ağıllı kənd təsərrüfatı” və alternativ enerji
sahələridir. Ərazidə ilk olaraq tam izolyasiya
edilmiş və innovativ tikinti materiallarından
istifadə olunmaqla 200 fərdi evin tikintisi

nəzərdə tutulub.
Maraqlıdır ki, evdaxili mühəndis kommunikasiya, isitmə sistemləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq. Bu kəndlərdə
müasir məktəb, bağça, poliklinika və elektron
idarəetmə mərkəzləri inşa olunacaq, turizm
infrastrukturu formalaşdırılacaq. Həmçinin
bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai iaşə binaları, kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək.
– Təəssüf ki, Azərbaycanın Qarabağda
qurub-yaratdığı hazırkı dönəmdə Ermənistanda
revanşist əhvali-ruhiyyə güclənməkdədir. Bunun
səbəbini nə ilə izah edərdiniz?
– İşğalçı Ermənistan müharibəni uduzub və bu reallıqla barışmaq istəmir. Bu,
onların problemidir. Ermənilər gec də olsa,
ağıllarını başlarına yığıb baş verənlərdən
düzgün nəticə çıxarmağa çalışmalıdırlar.
Əks təqdirdə, “Dəmir yumruq” öz yerində
qalır. Azərbaycan xalqı azad etdiyi torpaqları göz bəbəyi kimi qorumaq əzmindədir.
Buna heç kim zərrə qədər şübhə etməsin.
Biz bu doğma torpaqlarımızı qəhrəman
övladlarımızın qanı, canı bahasına qazanmışıq. Bu ərazilərin hər bir qarışı bizim üçün
müqəddəsdir.
– Sizcə, bölgədə yeni kommunikasiyaların
açılması, xüsusilə, “Zəngilan nəqliyyat dəhlizi
nələr vəd edir? Bunları reallaşdırmaq mümkün
olacaqmı?
– Əlbəttə, olacaq. Bu mühüm layihə
regiona və burada təmsil olunan xalqlara sülh
və təhlükəsizlik gətirə bilər. Bundan necə
imtina etmək olar?! Məlumdur ki, Zəngilan
rayonundakı Mincivan qəsəbəsində işğaldan
əvvəl dəmir yolu stansiyası yerləşirdi. Cənab
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər bütün
dəmir yolunu söküb aparmışdılar. Relslərin
bir hissəsini satmış, bir hissəsini isə tank
əleyhinə istehkamlar qurmuşdular.
Azərbaycan dövləti həmin dəmir yolunu
yenidən çəkməyi planlaşdırır. Artıq bu işlərə
start verilib. Bu dəmir yolu Azərbaycanın
əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə birləşdirəcək.
Cənab İlham Əliyev, həmçinin qeyd etmişdir
ki, əslində, Zəngilan rayonu coğrafi baxımdan
Şərqi Zəngəzur mahalında yerləşir və Şərqi
Zəngəzuru Qərbi Zəngəzurla birləşdirir, Naxçıvana dəmir yolu açacaq. Həmçinin avtomobil yolu da açılacaq.
Təəssüf hissilə qeyd etmək istəyirəm
ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin və qardaş
Türkiyənin regionda və qlobal miqyasda
parlaq uğurlarından ciddi təşvişə düşən
qüvvələr var. Lakin tarixə ləkə atmaq, onu
xəstə erməni təxəyyülünə uyğun olaraq
yenidən yazmaq cəhdləri heç vaxt heç kəsə
hörmət və şərəf gətirməyib. Qoy, bunu bir
sıra Qərb dövlətlərində fırıldaqçı erməni
lobbisinin təzyiqlərinə boyun əyənlər, saxta “erməni soyqırımı”nı ortaya atanlar da
unutmasınlar. Tarix hər bir mühüm hadisənin
ədalətli qiymətini vermişdir və bundan sonra
da verəcək.
– Tahir müəllim, işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizin gələcəyini necə görürsünüz?
– Mən bu sualı sizdən gözləyirdim. Hamı
kimi, mən də həmin ərazilərin tezliklə laləzara
çevriləcəyini çox arzulayıram və bunun
tezliklə baş verəcəyinə tam əminəm. Bu
gün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bütün
bu vüsətli və genişmiqyaslı işlər ona görə icra

olunur ki, bu bərəkətli torpaqların əsl sahibləri
öz doğma yurdlarına, ata-baba ocaqlarına
qayıdaraq burada öz xoşbəxt həyatlarını təmin
edə bilsinlər. Bu, məhz belə də olacaq.
Biz, sadəcə olaraq, Vətən müharibəsi
zamanı olduğu kimi, Qarabağın iqtisadi və
mədəni intibahı üçün də bütün qüvvələrimizi
yenidən birləşdirməyə borcluyuq. Çünki, necə
deyərlər, güc birlikdədir.

Söhbəti qələmə aldı:
Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”
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Yüz gənc hüquqşünas prokurorluq
orqanlarında qulluğa qəbul edilib
Müsabiqə yolu ilə
prokurorluq orqanlarında
qulluğa yeni qəbul edilmiş
əməkdaşların mayın 6-da
Baş Prokurorluqda təntənəli
andiçmə mərasimi keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, prokurorluq
orqanlarında qulluğa yeni
qəbul edilmiş gənc əməkdaşlar
əvvəlcə Fəxri xiyabana gələrək
xalqımızın ümummilli lideri,
müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu
Heydər Əliyevin və görkəmli
oftalmoloq-alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın
xatirələrini ehtiramla yad edib,
məzarları önünə gül dəstələri
qoyublar.
Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn
gənc hüquqşünaslar Azərbaycanın
azadlığı və suverenliyi uğrunda
mübarizədə canlarından keçmiş
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini
ehtiramla yad ediblər.
Mərasimdə əvvəlcə torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda
canından keçmiş şəhidlərimizin
ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib,
qazilərimizə şəfa dilənib.
Tədbirdə çıxış edən Baş prokuror Kamran Əliyev diqqətə çatdırıb
ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra milli prokurorluq orqanlarının ölkənin hüquq sisteminin inkişafında, insan hüquq və azadlıqlarının
qorunmasında çox əhəmiyyəti olan,
konstitusion statuslu, yüksək dünya
standartlarına və müasir beynəlxalq
tələblərə uyğun sivil təsisat kimi
formalaşması ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirilərək həyata
keçirdiyi hüquqi dövlət quruculuğu
konsepsiyasının gerçəkləşdirilməsi
sayəsində mümkün olub.
Baş prokuror vurğulayıb ki,
Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi və
bilavasitə iştirakı ilə hazırlanaraq
1995-ci il noyabrın 12-də qəbul
olunmuş Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında ilk dəfə prokurorluğun fəaliyyətinə xüsusi maddə
həsr edilərək, onun yeri məhkəmə
hakimiyyəti sistemində müəyyən
edilməklə statusu, təşkili əsasları və
fəaliyyət prinsipləri, səlahiyyətləri və
vəzifələri təsbit edilib. Daha sonra -

1999-cu ildə “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanununun qəbul olunması ilə prokurorluq
sovet dövrünün məqsəd, vəzifə və
funksiyalarından azad edilib, onun
fəaliyyətinin demokratik prinsip, forma
və metodları müəyyənləşdirilib, sistemi
və təşkili, kadr təminatı və işçilərin
sosial müdafiəsi müasir beynəlxalq
standartlara uyğun tənzimlənib.
Qeyd edilib ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin 2001-ci il 19 iyun tarixli
fərmanı ilə təsdiqlənmiş “Prokurorluğa
işə qəbul olunmaq uçun namizədlərlə
müsabiqə keçirilməsi qaydaları
haqqında” Əsasnamənin tələblərinə
müvafiq olaraq, 2002-ci ildən başlayaraq keçirilən müsabiqələr yolu ilə
qulluğa qəbul olunmuş gənc hüquqşünasların Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğunun kadr korpusunun
əhəmiyyətli hissəsini təşkil etməsi,
onların tutduqları vəzifələrdə səmərəli
fəaliyyəti, həmin gənclərin bir çoxu-

nun rəhbər və yuxarı təsnifatlar üzrə
vəzifələrə irəli çəkilməsi ölkə həyatının
bütün sahələrində gənclərin daha mühüm vəzifələrə təyin edilməsi barədə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
göstərişlərinin icrasının nəticələridir.
Xüsusi vurğulanıb ki, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilmiş siyasət nəticəsində
uzun illərdən sonra ölkəmiz ərazi
bütövlüyünü bərpa edərək inkişafının
yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Qırx
dörd günlük haqq savaşında qazanılan möhtəşəm Qələbə dövlətimizin
başçısının yenilməz qətiyyətini,
Ordumuzun qüdrətini və xalqımızın
milli birliyini bir daha bütün dünyaya
nümayiş etdirib.
Baş prokuror bildirib ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
dövlət gənclər siyasətinin Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsi respublikamızda gəncliyin

inkişaf yoluna işıq salmaqla gənclərin
dövlət idarəçiliyində, bir sözlə, ictimai
həyatın bütün sahələrində iştirak edən
güclü sosial təbəqəyə çevrilməsini
təmin edib. Bu istiqamətdə
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın dəstəyi ilə həyata keçirilən
mütəmadi tədbirlər gənclərin təhsil,
ailə, məişət, məşğulluq məsələlərinin
həllində mühüm rol oynayaraq
gəncliyin uğurlu gələcəyinə hesablanıb.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi
ilə görülən işlərin, milli mənafeyimizin
ən yüksək səviyyədə qorunmaqla
dönməz sabitliyə və təhlükəsizliyə,
davamlı inkişafa, etibarlı sosial
rifaha, tərəqqiyə və firavan gələcəyə
yönəlmiş fəaliyyətinin xalqımız
tərəfindən daim dəstəkləndiyini nəzərə
çatdıran Baş prokuror prokurorluq
əməkdaşlarının həyata keçirilən siyasi
kursa, dövlətə və dövlətçiliyə daim
sadiq olduqlarını qeyd edib.
Qeyd olunub ki, prokurorluq
orqanlarına qulluğa qəbulla
bağlı 2021-ci ildə keçirilmiş 22-ci
müsabiqədə namizədlərin yüksək
nəzəri biliklərə, geniş dünyagörüşünə,
xarici dil biliklərinə, sağlam
mənəviyyata, məntiqi düşünmə
qabiliyyətinə və prokurorluqda işləmək
üçün zəruri olan digər keyfiyyətlərə
malik olmaları, o cümlədən
prokurorluqda qulluq keçmək arzuları,
prokurorluq orqanlarında mövcud olan
vakant ştat vahidləri nəzərə alınmaqla
100 gənc hüquqşünas qulluğa qəbul
edilib.
Daha sonra prokurorluqda qulluğa yeni qəbul olunmuş gənclərin
vəzifələrə təyinatı barədə Baş Prokurorluq üzrə əmr elan edilib. İşə qəbul
olunanlar təntənəli surətdə and içib.
Baş prokuror Kamran Əliyev onlara
xidməti vəsiqələri təqdim edib.
Prokurorluqda qulluğa yeni
qəbul olunmuş gənclərdən Suat
Qəhrəmanova, Aqil Əşrəfov və
Vətən müharibəsi iştirakçisi İlkin
Şıxməmmədov çıxış edərək gənc
mütəxəssislərə göstərilən dövlət qayğısına görə Azərbaycan Prezidentinə
minnətdarlıqlarını bildirib və bu yüksək
etimadı doğruldacaqlarına söz veriblər.
Baş prokuror Kamran Əliyev
mərasimə yekun vuraraq qulluğa qəbul olunan gənc prokurorluq
əməkdaşlarını təbrik edib, onların
prokurorluq işçisinin şərəfini həmişə
uca tutacaqlarına əminliyini bildirib.
Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.

FHN-in Akademiyası ilə DİN-in Polis Akademiyası arasında
elm və təhsilə dair əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

F

övqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN)
Akademiyasında
Daxili İşlər Nazirliyi Polis
Akademiyasının rəisi, polis
polkovniki Canpolad Daanovun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüş keçirilib.

FHN-in mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qonaqları
salamlayan FHN Akademiyasının
rəisi general-mayor Baba Salayev
rəhbərlik etdiyi ali təhsil müəssisəsi
barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd
olunub ki, müasir tələblərə cavab
verən xüsusi ixtisaslı ali təhsilli
kadrların hazırlanması, mövcud kadr
potensialının günün tələblərinə uyğun
gücləndirilməsi, respublikanın və ayrıayrı ölkələrin müvafiq təhsil ocaqları
ilə əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
akademiyanın başlıca prioritetləridir.
Akademiyada başqa elm və təhsil

ocaqları ilə əməkdaşlığa, birgə
elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına
xüsusi diqqət yetirilir. İndiyədək bir
sıra müvafiq tədris müəssisələri ilə
yüksək səviyyəli əlaqələr qurulub,
əməkdaşlıq davam etdirilir. DİN-in
Polis Akademiyası ilə imzalanacaq

müqavilə iki təhsil müəssisəsi arasında səmərəli əməkdaşlığa əhəmiyyətli
töhfələr verəcək.
Polis polkovniki Canpolad Daanov
səmimi görüşə görə minnətdarlığını
bildirib, bu əməkdaşlığın yüksələn
xətlə inkişaf edəcəyinə, hər iki
ali təhsil müəssisəsinin elmi və

pedaqoji potensialının daha da
gücləndirilməsində əhəmiyyətli rol
oynayacağına əmin olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Sonra qonaqlar FHN Akademiyasında fəaliyyət göstərən Heydər
Əliyev Mərkəzi, tədris müəssisəsinin
10 illiyinə həsr olunmuş Muzey və ali
təhsil ocağının maddi-texniki bazası ilə tanış olub, fənn kabinetləri və
kitabxanaya baş çəkiblər.
Sonda akademiyanın konfrans zalında FHN Akademiyası ilə DİN Polis
Akademiyası arasında elm və təhsilə
dair ikitərəfli əməkdaşlıq müqaviləsi
imzalanıb.
Müqavilədə iki ali təhsil
müəssisəsi arasında birgə elmi konfransların və tədbirlərin keçirilməsi,
elmi seminarların təşkili, müvafiq
dövrü nəşrlərin və materialların
mübadiləsi, elmi-texniki və metodiki
layihələrin hazırlanması, mədəni və
idman əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
və digər məsələlər əksini tapıb.

FHN müharibə nəticəsində
psixoloji problemlər yaşayan
vətəndaşlarımıza psixoloji
yardım işini davam etdirir
44 günlük Vətən müharibəsi dövründə ölkə Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin müdrik
rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu işğalçı düşmən
qüvvələrini məğlub edərək ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi.
Birinci Qarabağ müharibəsində
olduğu kimi, İkinci Qarabağ müharibəsi
ilə əlaqədar şəhid ailələri, qazilər,
müharibədən fiziki-mənəvi əziyyət
çəkən insanlar dövlətimizin diqqətindən
kənarda qalmadı. Hər zaman ölkə
başçısının qayğısı ilə əhatə olunan bu
kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli, zəruri tibbi, o

cümlədən psixoloji yardım təminatı
daim diqqət mərkəzində saxlanıldı və
bu proses bu gün də davam edir.
Bu çərçivədə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyədən
dəvət olunmuş peşəkar klinik-psixoloq və psixoterapevtlər FHN-in
mütəxəssisləri ilə birlikdə Vətən
müharibəsi nəticəsində mənəvi-

psixoloji problemlər yaşayan
vətəndaşlarımızın, o cümlədən uşaq
və yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam etdirirlər. Belə ki, ötən
müddət ərzində, ümumilikdə, 1700
nəfərə yaxın Vətən müharibəsi iştirakçısı, qazi, şəhid ailəsi üzvü və erməni
terrorundan zərər görmüş digər
şəxslərə, o cümlədən 140-a yaxın
uşaq və yeniyetməyə 3 min 600-dən
artıq seans psixoloji yardım göstərilib.
Hazırda psixoloji yardım işi Bakı

şəhəri və şimal-qərb bölgəsini əhatə
etməklə Qəbələ şəhərində davam
etdirilir. Bundan əvvəl Gəncə, Bərdə
və Lənkəran şəhərlərində də FHN
tərəfindən psixoloji yardım xidməti
həyata keçirilib.
Xatırladaq ki, ödənişsiz həyata
keçirilən seanslarda iştirak etmək
üçün FHN-in “112” qaynar telefon
xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 131
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyət
istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin
görülməsi üçün alınması tələb olunmayan
lisenziyaların siyahısı”nın və “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə
müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması
tələb olunmayan icazələrin siyahısı”nın
təsdiq edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikasının Ticarət
Gəmiçiliyi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2018-ci il 3 aprel tarixli 1057-VQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin tətbiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2001-ci il 19 iyul tarixli 541
nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 may tarixli 77 nömrəli
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin

Bakı şəhəri, 5 may 2021-ci il
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyət
istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi
üçün alınması tələb olunmayan lisenziyaların
siyahısı” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).
2. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyət
istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi
üçün alınması tələb olunmayan icazələrin
siyahısı” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).
3. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlan-ması və qəbul edilməsi
qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci
bəndinə uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavənin tam mətni ilə www.nk.gov.az
və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası
Müharibə, Əmək və Silahlı
Qüvvələr Veteranları Təşkilatı
Rusiyanın xarici işlər nazirinə
müraciət ünvanlayıb
Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr
Veteranları Təşkilatı Rəyasət Heyəti Rusiya Federasiyasının xarici
işlər naziri Sergey Viktoroviç Lavrova müraciət ünvanlayıb. AZƏRTAC
xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:
“Hörmətli Sergey Viktoroviç Lavrov.
Faşizm üzərində tarixi Qələbənin 76cı ildönümü ərəfəsində biz – Böyük Vətən
müharibəsi veteranları sizə müraciət
edərək Hitler nasizminin erməni əlaltılarının
qəhrəmanlar kimi qələmə verilməsi
cəhdlərinin bizi narahat etdiyini bildirmişdik. Həmin müraciətdə nasist canilərin həm
Ermənistanın özündə, həm də faşistlərin
qətlə yetirdikləri milyonlarla insanın xatirəsinə
ehtiram bəsləyən Rusiyanın informasiyamədəniyyət məkanında həyasızcasına
təriflənməsindən söhbət gedirdi.
Biz ürək ağrısı ilə sizin diqqətinizi ona
cəlb etmişdik ki, Ermənistan bədnam generallar Dro və Njde kimi məşhur olan erməni
SS cəza legionunun başçıları Drastamat Kanayan və Qaregin Ter-Arutyunyanın təmizə
çıxarılması üçün Rusiyanın resurslarından
istifadə edir. Nasist rejimin əlaltısı, Hitlerin və
Gimmlerin dostu olmuş Njde məşhur KİVlərdə qəhrəmanlara bərabər tutulur.
Bundan əlavə, Moskvada “Qaregin
Njde ilə söhbətlər və ya Njdenin 125 illiyinə
abidə” adlı kitabın təqdimatı keçirilib.
Paradoks ondan ibarətdir ki, bu tədbirin
təşkilatçılarının fikrincə, “Njdenin ideyaları bu
gün həmişəkindən daha aktualdır və müasir
cəmiyyətdə fəal təbliğ olunmalıdır”. Bir daha
xatırlatmaq yerinə düşər ki, 1948-ci ildə Njde
hərbi cani kimi 25 il həbs cəzasına məhkum
edilib və 1957-ci ildə Vladimir mərkəzi
həbsxanasında ölüb. Ona bəraət verilməyib.
Məhkəmə əvvəl çıxarılmış hökmü qüvvədə
saxlayıb.
Buna baxmayaraq, Rusiyanın erməni
diasporu hər il Vladimirdə, knyaz Vladimir
qəbiristanlığında Njdenin qəbrinin ziyarət
olunmasını, bu faşist cəlladın xatirəsinin
ehtiramla yad olunmasını təşkil edir. Adı
çəkilən qəbiristanlıqda bu faşist əlaltısına
xatirə kompleksi tikilməsi barədə məsələ də
qaldırılır.
Sizə böyük təşəkkürümüzü bildirərək
vurğulamaq istəyirik ki, bizim keçənilki
müraciətimizi diqqətsiz qoymadınız və bizə
verilən cavabdan göründüyü kimi, yerli
ermənilərin nümayəndələri ilə müəyyən iş
aparılıb. Görünür, məhz bu işin nəticəsində
keçən il bu nasist caninin xatirəsinin Rusiyada əbədiləşdirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.
Bununla belə, Ermənistanın özündə faşist
Almaniyası üzərində Qələbənin 71-ci ildönümünün bayram edilməsindən iki həftə sonra
Yerevanın mərkəzində Qaregin Njdenin
abidəsinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
Faşist caninin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
mərasimində hələ bir il bundan əvvəl Moskvada faşizm üzərində qələbə paradında
sizinlə yanaşı dayanmış Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan şəxsən iştirak edib.
Hörmətli Sergey Viktoroviç Lavrov. Siz
Böyük Vətən müharibəsinin yekunlarının
yenidən yazılmasının və təhrif edilməsinin
yolverilməz olduğunu dəfələrlə vurğulamısınız. Məhz Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü
ilə BMT Baş Məclisi “Nasizmin qəhrəmanlıq
kimi qələmə verilməsinə, neonasizmə və
irqçiliyin müasir formalarının yayılmasına, irqi
ayrı-seçkiliyə, ksenofobiyaya və onunla bağlı
dözülməzliyə qarşı mübarizə” adlı 70/139
nömrəli Qətnamə qəbul edib.
Həmin sənədin 4-cü bəndində deyilir ki,

BMT Baş Məclisi nasizm hərəkatının,
neonasizmin və “Vaffen SS” təşkilatının
keçmiş üzvlərinin hər hansı formada
məşhurlaşdırılması, o cümlədən abidələr və
memoriallar ucaldılması, nasist keçmişin,
nasizm hərəkatının və neonasizmin üzə
çıxarılması məqsədilə kütləvi nümayişlər
keçirilməsi, eyni zamanda, antihitler koalisiyasına qarşı mübarizə aparmış və nasizm
hərəkatı ilə əməkdaşlıq etmiş belə şəxslərin
milli azadlıq hərəkatlarının iştirakçıları elan
edilməsi və ya elan etmək cəhdləri vasitəsilə
məşhurlaşdırılmasına görə dərin narahatlığını bildirib.
Bu qətnaməyə qoşulmuş və özünü Rusiyanın strateji müttəfiqi kimi qələmə verən
Ermənistanda isə Sovet əsgərlərinin və dinc
sakinlərin, o cümlədən erməni xalqının özünün nümayəndələrinin də qətlə yetirilməsinə
bais olmuş faşizm rejiminə sadiq şəxslərə
genişmiqyaslı pərəstiş yaradılır.
Bizi təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdə bu cür hadisələrə həmişə
münasibət bildirən Rusiyanın özündə buna
hər hansı reaksiya yoxdur. Nasist canilər Dro
və Njdenin şərəfinə xatirə sikkələri kəsilən,
filmlər çəkilən Ermənistanın bu cür davranışına xüsusi haqq verilməsinin səbəbi bizə
aydın deyil. Yerevanda bir meydana və metronun bir stansiyasına Qaregin Njdenin adı
verilib. Orada Drastamat Kananyanın adını
daşıyan küçə də var. İndi hökumət binaları
kompleksi və Ermənistanın hakim partiyasının qərargahı ilə yanaşı Njdenin abidəsi də
ucalır.
Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, faşist
Njdenin daha bir heykəli vaxtilə Ermənistanın
işğalına məruz qalan, hazırda isə Rusiya
sülhməramlılarının məsuliyyəti zonasında olan Xocavənd rayonunda ucalır ki, bu
heykəlin də sökülməsi vacibdir. Azərbaycan
ərazisində belə bir heykəlin mövcudluğu,
sadəcə, dövlətimizin və xalqımızın deyil,
bütövlükdə, ümumbəşəri insani və əxlaqi
dəyərlər baxımından yolverilməzdir və əsla
qəbul edilə bilməz.
Sovet xalqının igidliyinin nurlu xatirəsi
Azərbaycanda bu gün də böyük ehtiramla
yad edilir, 9 May günü əvvəlki kimi yenə də
ən mötəbər dövlət bayramlarından biri olaraq
qalır. Biz, faşizm ilə müharibənin bütün
ağrı-acısını görmüş, döyüşlərdə yoldaşlarını itirmiş insanlar nasist canilərin ətrafında
qəhrəmanlar oreolu yaradılmasını ürək ağrısı
ilə müşahidə edirik. Biz Ermənistanın vaxtı
ilə ümumi vətənimiz uğrunda həlak olmuş
insanların xatirəsinə və bütün sülhsevər
bəşəriyyətə açıq-aşkar hörmətsizlik olan
hərəkətlərinə görə hiddətlənirik.
Əminik ki, biz Böyük Vətən müharibəsi
qurbanlarının nurlu xatirəsinə sadiq qalaraq Ermənistan tərəfindən təbliğ edilən
faşizm ideologiyası timsalında ümumi şərə
qarşı mübarizədə öz səylərimizi yenidən
birləşdirməliyik.
Azərbaycanın Böyük Vətən müharibəsinin
bütün veteranları adından hörmətlə və düzgün başa düşüləcəyimiz ümidi ilə:

Azərbaycan Respublikası Müharibə,
Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları
Təşkilatının Rəyasət Heyəti”
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Mayın 10-dan Azərbaycanda 18 yaşına
çatmış vətəndaşların vaksinasiyası başlanır
məhdudiyyətlərin tətbiq olunmayacağını
da diqqətə çatdırıb.

Azərbaycanda koronavirusa
ən çox yoluxma halı 30-59 yaş
arasında müşahidə olunur

V

aksinlər müxtəlif cür hazırlanır. Azərbaycanda koronavirusa
qarşı ilk tətbiq olunan Çinin “Sinovac” şirkətinin vaksinidir. Bu,
inaktivləşdirilmiş vaksindir. Artıq ölkəmizə “Vaxzevria” və “Sputnik V”
vaksinləri də gətirilib və onların da tətbiqinə başlanılır. Ölkəmizdə tətbiq
olunan bütün vaksinlər təhlükəsizdir və səmərəlidir.
İndiyədək 600 min nəfərə yaxın
vətəndaş ikinci dozanı qəbul edib. İki
doza vurulanlar arasında yoluxma sayı
çox aşağı səviyyədədir. Yoluxanlar isə
xəstəliyi ağır formada keçirməkdən tam
qorunurlar.
Bunu Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın brifinqində səhiyyə
nazirinin birinci müavini Teymur Musayev deyib.
“Bu məlumatlar mayın 10-dan
etibarən Azərbaycanın bütün ərazisində
18 yaşına çatmış vətəndaşların vaksinasiya kampaniyasında iştirak
etməsinə əsas verir. Bu, böyük bir
imkandır və bu imkan peyvəndlərin
kifayət qədər olmasına əsaslanır. Digər
bir məsələ ondan ibarətdir ki, könüllük
prinsipi qorunaraq və eyni zamanda,
vətəndaşlıq məsuliyyəti hiss edərək
dünyanın qabaqcıl ölkələrində olduğu
kimi bu prosesə kütləvi surətdə qoşulmaqla qısa müddətdə normal həyata
qayıtmaq imkanı var. Bu imkanı əldən
vermək olmaz və Səhiyyə Nazirliyinin
rəsmisi kimi 18 yaşı tamam olan hər bir
vətəndaşı həmin kampaniyaya qoşulmağa çağırıram. Nəinki öz sağlamlığı və
həyatı, həm də doğmalarının, əzizlərinin
həyatını düşünərək bu mühüm kampaniyaya qoşulmaqla ölkəmizin,

cəmiyyətimizin normal həyata dönüşünü
təmin etmək olar”, – deyə T.Musayev
bildirib.

Ramazan bayramı günlərində
əlavə məhdudiyyətlər
tətbiq olunmayacaq
Ölkəmizə gətirilən və tətbiq olunan
COVID-19 əleyhinə bütün vaksinlər
təhlükəsiz və effektivdir. Azərbaycanda
iki dozanı almış vətəndaşlar arasında
yoluxma sayları çox azdır. Yoluxanlar da
xəstəliyin ağır formasından tam qorunurlar.
Bunu Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın bu gün keçirilən
brifinqində səhiyyə nazirinin birinci müavini Teymur Musayev deyib.
“Vaksinasiya olunmaq heç də digər
qorunma vasitələrindən imtina etmək
mənası daşımır. Hazırda maska taxılması, məsafə saxlanılması və digər
gigiyenik prosedurlara əməl olunması məcburi və mütləqdir”, – deyə
T.Musayev bildirib.
O, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən,
qarşıdan gələn Ramazan bayramı
günlərində yalnız ictimai nəqliyyatın
fəaliyyətinin dayandırılacağını, əlavə

İstər pandemiyanın başlanğıc
mərhələsində, istərsə də hazırda yeni
yoluxmaların və ümumi yoluxmaların
yaş qrupunda bölgüsü demək olar ki,
dəyişməyib və eyni faizlərlə davam
edir. Ən çox yoluxma hallarını sosial
aktiv yaş qruplarında – yaşı 30-59 arası
olan vətəndaşlarda görürük. Ölkəmizdə
qadınlar arasında daha çox yoluxma
müşahidə olunur.
Bunu Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın bu gün keçirilən
brifinqində Tibbi Ərazi Bölmələrini
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) xəstəliklərin
profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva deyib.
TƏBİB-in departament müdirinin
sözlərinə görə, yoluxma hallarının ölkə
üzrə bölgüsünə əsasən, yeni yoluxma
hallarının 54 faizi Bakıda qeydə alınır.
Növbəti yerdə isə Abşeron rayonu dayanır. Digər bölgələrimizdə xüsusi diqqət
cəlb edən dəyişiklik yoxdur. Vəziyyət
stabil olaraq qiymətləndirilə bilər.
Paytaxtın rayonlarına gəlincə, yoluxmaların yüksəkliyi Binəqədi və Xətai
rayonlarında qeydə alınır”.
Y.Qarayeva qeyd edib ki,
Azərbaycanda koronavirusla bağlı
epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır
və müsbət dinamika mövcuddur: “Sərt
karantin rejiminə getmədən, sosial
həyatda bəzi aktivlikləri saxlayaraq yeni
yoluxmaların sayında mərhələli şəkildə
enmə müşahidə olunur. Bu da çox
yaxşı bir nəticədir. Hazırda ölkəmizdə
epidemioloji vəziyyət stabildir. Biz buna
düzgün aparılan karantin siyasəti və
vətəndaşlar tərəfindən doğru yanaşma,
fiziki məsafənin saxlanılması, maskadan
daha çox və düzgün istifadə edilməsi
nəticəsində nail olmuşuq. Çalışmalıyıq
ki, bu nailiyyətlər itməsin”.

Mayın 6-da Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin təşkilatçılığı ilə
Füzulidə “Zəfər yolu”nun
və Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa
avtomobil yolunun tikinti işləri ilə
yerində tanışlıq məqsədilə media
nümayəndələri səfəri təşkil olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, inşaat
işlərinin aparıldığı əraziyə gələn media
nümayəndələrinə Əhmədbəyli-FüzuliŞuşa avtomobil yolunun tikintisi haqqında məlumat verilib.
Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin
İnşaat” şirkəti tərəfindən inşası aparılan
51-84,6 kilometrlik hissəsidir.
Hazırda yolun 14 kilometrlik
hissələrində torpaq yatağının inşası işləri yekunlaşdırılıb və növbəti
hissələrdə bu istiqamətdə işlər davam
etdirilir.
İşğaldan azad edilmiş Füzuli,
Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçən, başlanğıcını
M6 Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-MincivanErmənistan Respublikası ilə dövlət
sərhədi avtomobil yolundan götürməklə
yeni Füzuli-Şuşa magistral avtomobil
yolunun inşasının 2024-cü il ərzində

Bundan başqa Füzuli-Şuşa avtomobil yolu inşasına start verilən yeni Füzuli
Hava Limanı yaxınlığından keçir. Bu
səbəbdən magistral yolu hava limanı
ilə əlaqələndirmək məqsədilə 27-ci
kilometrdə yol qovşağının və aerovağzala giriş yolunun inşası da layihə üzrə
aparılır.
Yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun inşası 4 hissə üzrə aparılır. Bu,
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin iki tabeli təşkilatı tərəfindən
tikintisi aparılan 0-17 və 17-34-cü
kilometrlik hissələri, subpodratçı şirkət
olaraq “Azvirt” MMC-in inşa etdiyi 34-51ci kilometrlik hissə və Türkiyənin “Kolin

Mayın 6-da Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov
Venesuela Bolivar Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Kristofer Martinez Berroteranla görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qonağı səmimi
salamlayan komitə sədri Kristofer
Martinez Berroteranın Azərbaycanda
səfir kimi aktiv fəaliyyətini qeyd edib.
Səməd Seyidov dövlət rəhbərləri
arasındakı yüksək səviyyəli siyasi
əlaqələr sayəsində ölkələrimizin dostluq
münasibətlərinin inkişaf etdiyini söyləyib.
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyi Venesueladan təhvil almasını
əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib. O
vurğulayıb ki, əlaqələrin inkişafı üçün bu
əlverişli mühitə baxmayaraq, ölkələrimiz
arasındakı iqtisadi-ticari əməkdaşlıq
istənilən səviyyədə deyil.
Dostluq münasibətlərinin
parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı
üçün də geniş imkanlar açdığını bildirən
Səməd Seyidov bu sahədə əlaqələrin
təşkili perspektivlərindən söz açıb.

Görüşə görə minnətdarlığını
bildirən Kristofer Martinez Berroteran
parlament diplomatiyasının rolunu
yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Səfir
ölkələrimizin parlamentləri arasında münasibətlərin inkişafının ümumi

tamamlanması nəzərdə tutulur.
Əlaqələndirmə Qərargahının
nəzdində fəaliyyət göstərən
İdarələrarası Mərkəzin nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar İşçi Qrupu
çərçivəsində digər aidiyyəti dövlət
qurumları ilə koordinasiyada həyata
keçirilən bu yol layihəsi Qarabağın vahid
nəqliyyat konsepsiyasının ayrılmaz
tərkib hissəsini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahına Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev rəhbərlik
edir.

mənafelərə cavab verdiyini diqqətə çatdırıb. Qonaq Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini qeyd
edərək, yüksək səviyyəli əlaqələrin,
qarşılıqlı səfərlərin, aparılan danışıqların və ölkələrimiz arasında imzalanmış

sənədlərin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı
üçün əlverişli şərait yaratdığını qeyd
edib.
Görüşdə digər məsələlər ətrafında
da fikir mübadiləsi aparılıb.

YAP Gənclər Birliyi “İşğaldan azad olunmuş
ərazilərdə ekoloji vəziyyətin bərpasında
gənclərin rolu” mövzusunda görüş keçirib

AZƏRTAC

Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil
yolunun tikintisi davam etdirilir

yanvarın 14-də Füzuli rayonuna səfəri
zamanı təməli qoyulan və Füzuli rayonundan başlayaraq Şuşa şəhərinə
qədər uzanan birinci texniki dərəcəli
magistral avtomobil yolunun tikintisi
davam etdirilir.
Yeni layihəyə əsasən, çətin relyefə
malik olan ərazilərdə, dolaylarda inşa
ediləcək körpü və tunellər hesabına yolun uzunluğu 86 kilometr təşkil edəcək.
İnşa ediləcək tunellərin ümumi uzunluğu
təqribən 6 kilometr olacaq. Bundan başqa yeni trassa üzrə müxtəlif səviyyəli yol
qovşaqlarının inşası da nəzərdə tutulur.
Yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolu 4
və 6 hərəkət zolaqlı olmaqla iri yaşayış
məntəqələrindən, həmçinin məşhur Topxana meşəliyindən yan keçməklə inşa
edilir. Yolun ilk 48 kilometri 6, 48-84,6
kilometri isə 4 hərəkət zolağından ibarət
olacaq. Müvafiq olaraq yol yatağının eni
29,5 və 21,5 metr təşkil edəcək.
Yeni trass üzrə hazırlanan layihəyə
Şuşanın məşhur İsa bulağınadək əlavə
2 kilometrlik ikinci texniki dərəcəli yolun
inşa edilməsi də daxil edilib. İki hərəkət
zolaqlı olacaq İsa bulağı yolu başlanğıcını yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun
təqribən 82-ci kilometrliyindən götürəcək
və Laçın-Şuşa-Xankəndi avtomobil
yolunu uzunluğu 900 metr olan tunel
vasitəsilə keçməklə inşa ediləcək.

Milli Məclisdə Azərbaycan–Venesuela
əlaqələri müzakirə olunub

M

ayın 6-da Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Gənclər Birliyi
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə vəziyyətin bərpasında
gənclərin rolu” mövzusunda görüş keçirib.
YAP-ın mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov tədbirdə çıxış
edərək belə görüşlərin əsas məqsədinin
Gənclər Birliyi üzvlərinin bilik və
təcrübələrinin artırılması olduğunu vurğulayıb. Bəxtiyar İslamov qeyd edib ki,
qırx dörd günlük Vətən müharibəsində
qazanılan qələbədən sonra işğaldan
azad edilmiş torpaqların bərpası, o
cümlədən ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması əsas vəzifələrdən biridir. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə vəziyyətin
bərpasında gənclərin rolu” mövzusunda

keçirilən görüş gənclər üçün xeyli faydalı olacaq.
Görüşdə çıxış edən YAP-ın Təftiş
Komissiyasının üzvü, Milli Məclisin
təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov
əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin
tarixi xidmətlərindən bəhs edib. Bildirib
ki, ulu öndər Heydər Əliyev hər zaman gənclərə yüksək diqqət və qayğı
göstərib. Həmin siyasi kurs dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir: “Ulu öndərin həyat
fəlsəfəsi onun müstəqil dövlətçilik

və azərbaycançılıq məfkurəsinin
dərindən öyrənilməsi, geniş təbliğ
olunması və hərtərəfli inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanımızın işıqlı gələcəyinin
əsas prioritetlərindəndir. Ümummilli
lider Heydər Əliyev müasir dövlətimizin
ideoloji-siyasi əsaslarını milli-mənəvi
dəyərlər əsasında yaradaraq, onu real
həyatda gerçəkləşdirib. Böyük rəhbərin
dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində
göstərdiyi qətiyyət və iradə sonsuz
Vətən sevgisinin parlaq nümunəsidir”.
Sadiq Qurbanov qeyd edib ki,
ərazilərimizin işğaldan azad olunmasında və hazırkı bərpa–yenidənqurma
prosesində gənclərin yaradıcı
düşüncələrinə, yaradıcı ideyalarına
geniş ehtiyac duyulur: “Qarabağın
bərpasında cəmiyyətin hərəkətverici
qüvvəsi kimi gənclərin üzərinə vacib
vəzifələr düşür. Qarabağa böyük qayıdış
prosesində gənclərin rolu isə xüsusi
önəm kəsb edir. Prezident İlham Əliyev
işğaldan azad olunan əraziləri “yaşıl
zona” elan edib. Orada “ağıllı kənd”,
“ağıllı şəhər” layihələrinin icrasına başlanılıb. Bu istiqamətdə gənclərin üzərinə
böyük vəzifələr düşür”.
Daha sonra komitə sədri gənclərin
suallarını cavablandırıb.
Görüş müzakirələrlə davam edib.

Çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri ilə
vebinarlar davam edir
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
(SHXÇDX) tərəfindən Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Gənclər Fondu
ilə birlikdə təşkil edilmiş növbəti onlayn müzakirə Gəncə şəhər orta
təhsil müəssisələrinin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərlərinin iştirakı
ilə keçirilib.
SHXÇDX-dən bildiriblər ki, ümumtəhsil
məktəblərinin yuxarı sinif şagirdlərinin
Silahlı Qüvvələrdə müddətli həqiqi
hərbi xidmətə hazırlanmaları, hərbi
peşəyönümü, həmçinin dərslərin
keyfiyyətli tədrisinə dəstək göstərilməsi
məqsədilə davam etdirilən silsilə tədbirlər
mütəşəkkilliyi ilə fərqlənir.
Çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri
“Vətənpərvər Azərbaycan gəncliyi” devizi
altında ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsinə həsr edilmiş “Zabit olmaq,
hərbi vəzifə daşımaq gənclərimizin ən
müqəddəs vəzifələrindəndir” mövzusunda
tədbirə böyük maraq göstəriblər.
Tədbir barədə ətraflı məlumat verən
xidmətin idarə rəisi mayor Füzuli İsmayılov qeyd edib ki, ümummilli lider
Heydər Əliyev həm sovet dövründə, həm
də müstəqillik illərində milli hərbi kadr
hazırlığı məsələsini prioritetə çevirib.
Azərbaycanlı gənclərin zabit peşəsinə
yiyələnmələri üçün o zamankı ittifaq
çərçivəsində əsaslı işlər görülüb. Mayor F.İsmayılov Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən
aparılan siyasətin əsas istiqamətlərindən
biri kimi gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi
məsələsinin əhəmiyyətini konkret faktlarla
əsaslandırıb. O bildirib ki, çağırışaqədərki
hazırlıq dərsləri gənclərin ilkin hərbi
biliklərə yiyələnmələrində, onların hərbi
xidmətə hazırlanmalarında mühüm
əhəmiyyət daşıyır.
Vebinarda Təhsil Nazirliyinin şöbə
müdirinin müavini Orxan Abbasov deyib
ki, çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri
ilə keçirilən tədbirlər tədris prosesinin

yaxşılaşdırılması və fikir mübadiləsi üçün
müəyyən əhəmiyyətə malikdir. O.Abbasov
ölkə rəhbərinin gənc nəslin vətənpərvərlik
tərbiyəsi istiqamətində təhsil işçiləri
qarşısında qoyduğu vəzifələrin icrası
baxımından çağırışaqədərki hazırlığın
əhəmiyyətini vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, 44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycan əsgərinin şücaəti müəyyən
mənada ümumtəhsil məktəblərində
təlim-tədrisin əməli nəticəsidir və bu işdə
çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərlərinin rolu
danılmazdır.
Azərbaycan Gənclər Fondunun
əməkdaşı Ülvi Adıgözəlov bildirib ki,
təlimin daha da təkmilləşdirilməsi,

gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
üçün məktəb və cəmiyyət əməkdaşlığının
inkişafı önəmlidir. Gənclər Fondu
vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün gənclərin
fərdi və gənclər təşkilatlarının müxtəlif
layihələrini dəstəkləyir.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin
müdiri Anar Qədiməliyev belə bir görüşün təşkilinə görə minnətdarlıq edib,

cəmiyyətdə hərbi peşəyə marağın
yüksəlməsində və taleyini hərb sənətinə
həsr edən gənclərin sayının davamlı artmasında çağırışaqədərki hazırlıq
rəhbərlərin rolunu diqqətə çatdırıb.
Tədbirdə iştirak edən Gəncə şəhər 17,
39, 43 və 44 saylı tam orta məktəblərin
müəllimləri Ceyhun Əzizov, Səfər Hüseynov, Tacəddin Verdiyev və Zübair Dadaşov
çıxış edərək mövzu ilə bağlı fikirlərini
bölüşüblər.
Maraqlı müzakirələr şəraitində keçən
tədbirin sonunda suallar cavablandırılıb.
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BMT Baş Assambleyasında
Ermənistanın 1915-ci il
hadisələri ilə bağlı
iddialarına cavab verilib

“Soyqırımı” faktının mövcudluğu səlahiyyətli
beynəlxalq məhkəmə orqanı tərəfindən
müəyyənləşdirilməlidir. “Anadolu” agentliyinin
verdiyi məlumata görə, BMT Baş Assambleyasının
75-ci sessiyasının sədri Volkan Bozkır
Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin
“erməni soyqırımı” məsələsinin müzakirəyə
çıxarılması cəhdinin qarşısını alaraq bildirib ki,
iclas Beynəlxalq Çoxtərəflilik və Sülh naminə
Diplomatiya Gününə həsr olunub.
Diplomat soyqırımının 1948-ci ildə BMT-nin Soyqırımı
Cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında Konvensiyasında xüsusi olaraq müəyyən edilmiş
bir cinayət olduğunu xatırladıb.
Volkan Bozkır vurğulayıb ki, konvensiyada soyqırımının
nə olduğu və bunun necə müəyyən edildiyi açıq şəkildə
qeyd olunub: “Konvensiyaya görə, soyqırımı cinayəti
səlahiyyətli məhkəmə orqanı tərəfindən müəyyən edilməlidir.
Başqa sözlə, hadisəni soyqırımı kimi qiymətləndirmək üçün
səlahiyyətli beynəlxalq tribunal müvafiq qərar verməlidir.
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Zəngilan abidələri öz memarlıq
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirdi.
Bu ərazilərdə XIII-XIV əsrə aid
qoç, at heykəlli qəbir daşları ərəb,
fars, Azərbaycan dilli yazılarla və
müxtəlif relyeflərlə Azərbaycan
xalqının həyatının, məişətinin
müxtəlif tərəflərini əks etdirirdi,
xalqın tarixinə, toponimikasına,
xalq təbabətinə, etnogenez
məsələlərinə aydınlıq gətirirdi,
Azərbaycanın mədəni həyatına dair
bir sıra məsələləri işıqlandırırdı.
Bütövlükdə, Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal edilənə
qədər Zəngilan rayonu üzrə 96
tarix və mədəniyyət abidəsi dövlət
qeydiyyatında idi. İndi bu abidələr,
demək olar ki, məhv edilib.
Prezident İlham Əliyev Zəngilan
işğaldan azad edildikdən sonra
bir neçə dəfə bu rayona səfər
etmiş və orada baş verənlərin
şahidi olmuşdur. Dağıdılmış
arxeoloji abidələr, tarixi-memarlıq
nümunələri, dini abidələr bu
yerlərdə ermənilərin necə vandallıq
törətdiyini bir daha təsdiq edir.
Bu dəfə Prezidentin Cəbrayıl və
Zəngilan rayonuna səfəri zamanı
bir daha həmin abidələrə baş
çəkmişdir. Zəngilan məscidində
olarkən cənab Prezident
demişdir: "Zəngilan məscidi bərpa
ediləcək. Bu məscid mənfur
düşmən tərəfindən dağıdılmışdır.
Müharibədən sonra Zəngilana
səfər edərkən buraya da gəldim,
mənzərə ilə tanış oldum və bildirdim
ki, hər kəs bunu görməlidir.
Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu
görməlidir, erməni vəhşiliyini
görməlidir. Bir daha demək
istəyirəm ki, bu gün ermənilərə
havadarlıq edənlər gəlsinlər,

Açıq səma altında muzeylərin
yaradılmasına Ağdamdan başlanacaq
Erməni vandalları işğal
olunmuş ərazilərimizi bərbad
günə qoyublar. Şəhərlərimiz,
kəndlərimiz yerlə-yeksan
edilib, bütün infrastruktur dağıdılıb. Cənab Prezident bildirib ki, biz bütün ərazilərimizi
bərpa edəcəyik. Amma
erməni vəhşiliyinin gələcək
nəsillərə çatdırılmıası üçün
açıq səma altında muzeylər
də yaradılacaq. Dövlət başçısı yanvarın 6-da 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş
videoformatda keçirilmiş
müşavirədə demişdir:
“Şəhərlər bərpa olunarkən, hesab edirəm,
hər bir şəhərdə dağıdılmış yerlər qalmalıdır ki,
bunu heç kim heç vaxt unutmasın. Şəhərsalma
işləri aparılarkən müəyyənləşdirib, sonra mənə
məruzə edin, misal üçün, Ağdam şəhərinin,
Füzuli şəhərinin, digər şəhərlərin hansı hissəsi,
hansı kvartalı dağıdılmış vəziyyətdə qalsın,
Ermənistan işğalının açıq səma altında muzeyi
kimi”.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, memorial komplekslərlə, bizim zəfərimizi əks etdirən
abidələrlə bərabər, işğal muzeyləri də yaradılmalıdır. İndidən bu muzeylərin konsepsiyasını
işləyin. Bu muzeylərdə Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin ümumi mənzərəsi əks olunmalıdır. Eyni zamanda, hər bir şəhərin, hər bir
rayonun öz təqdimatı orada göstərilməlidir ki,
həm Azərbaycan vətəndaşları bunu heç vaxt
unutmasınlar, həm də xaricdən gələn qonaqlar
görsünlər biz hansı vəhşilərə qarşı müharibə
aparmışıq, öz torpağımızı və Cənubi Qafqazı
hansı bəladan xilas etmişik.
Artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
infrastrukturun bərpasına başlanılıb. Abadlıqquruculuq işləri çərçivəsində maddi mədəniyyət
abidələrinin bərpası, muzeylərin yaradılması
istiqamətində də layihələrin həyata keçirilməsi
planlaşdırılır.
Belə muzeylərin yaradılması tariximizin
təbliği baxımından çox əhəmiyyətlidir. P
 rezident

İlham Əliyevin göstərişlərinə uyğun olaraq,
Qarabağ bölgəsində yaradılacaq muzeylərin
təşkili müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçiriləcək.
Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilmişdir ki, dağıdılan şəhərlərin bəzi əraziləri heç bir müdaxilə
edilmədən hasara alınaraq muzeyə çevilməsi
nəzərdə tutulur. Düşməndən əldə edilən
qənimətlər də burada saxlanılaraq gələcək
nəsillərə nümayiş etdirilə bilər. Həmçinin
qismən salamat qalan tarixi abidələr müəyyən
olunmalı, inventarlaşdırılıb muzey halına
gətirilməlidir. Dini abidələri də qeydiyyata alıb
muzeyə çevirmək olar. Bu prosesdə ilk olaraq
abidə komplekslərinə üstünlük verilməlidir. Son
mərhələ isə artıq infrastruktur yaradılan rayonlarda muzey binalarının tikilməsi və dağıdılan
abidələrin bərpa olunması həyata keçirilməlidir.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov bildirib
ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki muzey
və abidələrin bərpası ilə bağlı layihələndirmə
prosesindəyik. Birinci Ağdamdan başlayırıq.
Prezidentin də elan etdiyi kimi, Ağdamda açıq
səma altında işğal muzeyinin layihələndirilməsi
həyata keçirilir. Beynəlxalq ekspertləri də
bu sahəyə cəlb etmişik. Məqsədimiz ondan
ibarətdir ki, insanlar bu muzeylərdə dağıntıların
miqyasını görə bilsinlər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusa
844 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 2057
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 844 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 18 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 324 min 685
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib. Onlardan 301 min 6

BİLDİRİŞ
Şirvan Qış Otlaqlarının Su Təminatı
Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin tender komissiyası bildirir ki, Şamaxı rayonunda Hacıqədirli su
anbarının təmir-bərpası (Gölün beton üzlüyünün
təmiri ilə əlaqədar görüləcək işlərin satın alınması) 4070-3 nömrəli Lokal smeta ilə əlaqədar
tender təkliflərinin açılışı 12 may 2021-ci il saat
15.00-a müəyyən edilsə də, Azərbaycan Respub-

nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4635 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 19044 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 300 min
581 test aparılıb. Dünənki test sayı isə
10717-dir.
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likası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının ərazisində iş və istirahət günlərinin
yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında” 19 aprel
2021-ci il tarixli 99 nömrəli qərarına əsasən iş
günlərinin yeri dəyişdirildiyi üçün tender təklifi və
bank təminatının təqdim edilməsinin son tarixi
16 may 2021-ci il saat 15.00-a, tender təkliflərin
açılışı vaxtı isə 17 may 2021-ci il saat 15.00-a
dəyişdirilmişdir.

Tender komissiyası

silah anbarı kimi istifadə etmişlər.
Azərbaycanda səfərdə olmuş
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
baş katibi də dini abidələrin
dağıdılmasına münasibətini
bildirmişdir. Elə ICESCO-nun baş
katibi də azad edilmiş torpaqlarda
olub, dağıdılmış Ağdam məscidini
görüb və erməni vəhşiliyi haqqında
artıq bütün müsəlman ölkələrini

təqribən 1400 ilə yaxın yaşı var.
1974-cü və 1979-cu illərdə burada
arxeoloji qazıntı işləri aparılıb.
Məlum olub ki, ərazi memarlıq
abidələri ilə zəngindir. Bunlardan biri
Şərifan kəndində yerləşən ŞəhriŞərifan (və ya Şəriban, Şabran)
abidəsi idi. Bu abidənin böyük
bir hissəsini Həkərə çayı yuyub
aparmışdır. Şərifanda aparılan
qazıntılar zamanı xeyli miqdarda

Ermənilər Azərbaycan ərazisində
həm də mədəni soyqırımı törədiblər
Zəngilan rayonunun tarixi-dini abidələri də ermənilərin
mədəni terroruna məruz qalmışdır. Dağıdılmış bu abidələr sırasına məscidlər və ziyarətgahlar – İmam Hüseyn məscidi (Zəngilan
şəhəri), Zəngilan məscidi, Malatkeşin məscidi, Qırıq Muşlan, Muşlan, Rəzdərə kəndlərindəki məscidlər, Yeməzli alban
kilsələri, Səkkizguşəli türbə (Məmmədbəyli kəndi), Ziya Baba
ocağı (Ağkənd kəndi), Xanazur türbəsi və piri, Sultan Heydər piri
(Bartaz kəndi) və digərləri daxildir. Bundan başqa, rayonun tarixi–memarlıq abidələrindən olan Şərifan abidələri (IX-XVI əsrlər),
Şəhri-Şərifan yaşayış yeri (Hacallı kəndi), Ağca Aşıq yaşayış yeri
, Qız qalası ( Qumlaq kəndi), Qəsr qalası (Oxçuçayın Araza töküldüyü yerdə), Şərikan kəndində sərdabə, Yenikənd kəndində
sərdabə, Hacallı dairəvi bürcü, Hacallı qülləsi (Məmmədbəyli
kəndi), Nekropol (Quyudərə Xəştab kəndi) da dağıdılmış tarixi
abidələr arasındadır.
görsünlər, bizim məscidlərimizi
nə günə qoyublar və təkcə bu
məscidi deyil. Azad edilmiş bütün
torpaqlarda bizim tarixi, mədəni,
dini irsimiz ermənilər tərəfindən
dağıdılıb, təhqir edilib, sökülüb”.

H

azırda ölkəmizdə
koronavirus
infeksiyasına yoluxma
ilə bağlı epidemioloji durum
müsbət istiqamətdədir. Bir
neçə gündür ki, yoluxma
hallarının sayında davamlı
olaraq azalma qeydə alınır.
Eyni zamanda, COVID – 19dan sağalanların sayının
yeni yoluxma hallarını
üstələməsi sevindiricidir.
Aktiv xəstələrin sayının
azalması səhiyyəyə, həmçinin
bu sahədə çalışanların
üstünə düşən yükün azalması
deməkdir. Əgər vətəndaşlar
qorunma qayda və tələblərinə
düzgün əməl etsələr, bu
tendensiyanın davam
edəcəyini gözləmək olar.

Səhiyyə Nazirliyinin baş
infeksionisti Təyyar Eyvazov bildirib
ki, müsbət tendensiyanın səbəbləri
hamını düşündürür. Keçən ilin mart
ayı ilə indiki dövrü müqayisə etsək,
görərik ki, o zaman bizim qorunma
vasitələrimiz yalnız sərt karantin
tədbirləri, fərdi qoruyucu vasitələrdən
istifadə və gigiyena qaydalarına
əməl olunması idi. Hazırda siyahıya
daha başqa amillər də əlavə olunub.
Bunlardan da ən önəmlisi vaksinasiya
prosesidir. Yanvarın 18- dən başlayan
vaksinasiya hazırda uğurla davam
edir. İndiyədək 1 milyon 566 mindən
çox peyvənd vurulub. İki doza
alanların sayı 578 mini ötüb. Həmin
şəxslər immunitet əldə etmiş və
qoruyuculuğu yaranmış insanlardır.
Lakin onların sayı azdır və bu, bizi
qane edə bilməz.
Digər tərəfdən, xəstələnib təbii
yolla immunitet qazanan insanlar
da var. Rəsmi statistikaya görə,
onların sayı 300 minə yaxındır.
Bilirik ki, həmin statistika heç də
tam mənzərəni əks etdirmir. Virusa
yoluxanların sayı dəfələrlə çoxdur.
Bu, bütün dünyada belədir. Xəstəliyi
simptomsuz keçirənlər, qeydiyyata
düşməyənlər çoxdur. Onların
hamısında bu və ya digər dərəcədə
təbii immunitet formalaşır. Həm
vaksinasiya olunanlar, həm xəstəliyi
istər hər hansı simptomla, istərsə də
simptomsuz keçirənlər immunlaşmış
təbəqəni əmələ gətirirlər. Gün
keçdikcə, qanında virusa qarşı antitel
yaranan, xəstəliyə həssas olmayan
insanların sayı artır ki, bu da yoluxma
hallarının azalmasında özünü
göstərməlidir və göstərir.
Baş infeksionist bildirib ki,
yoluxma sayının azalmasına təsir
edən təbii amilləri də qeyd etmək
lazımdır. Ola bilər ki, onlar birbaşa
yox, dolayı yolla təsir göstərirlər. Belə
ki, havaların isinməsi ilə əlaqədar
insanlar daha çox açıq məkanlara
üstünlük verirlər. Qapalı məkanlarda
nəfəsliklər açılır, otaqların havası tez
- tez dəyişdirilir. Bunlar da yoluxma
hallarının tempinin müəyyən qədər
azalmasına təsir edir. Ümumiyyətlə,
bir neçə faktorun cəmi hazırkı
mənzərənin müşahidə edilməsinə
səbəb olur.

Prezident bildirmişdir ki,
qansız düşmən təkcə mədəni
abidələrimizi deyil, məscidlərimizi
də yerlə-yeksan etmişlər. Erməni
vandalları Zəngilan rayonunda
da məscidlərdən tövlə və yaxud

Onu da vurğulamaq lazımdır ki,
ötən ilin bu vaxtı ilə müqayisədə
müsbət dinamikanın əldə olunmasında əhalinin müəyyən qədər
maariflənməsinın də mühüm rolu
olub. Vətəndaşların əksəriyyəti öz
ətrafında, yaxınlarında infeksiyaya
yoluxma, hətta ağırlaşma və ölüm

məlumatlandırır. Ermənilər
tərəfindən dağıdılmış bütün
dini məbədlərimizin monitorinqi
aparılmış, əvvəlki görüntüləri və
işğaldan sonrakı görüntüləri tərtib
edilib və dünya birliyinin diqqətinə
çatdırılıb. Zəngilan məscidindəki
çıxışında dövlət başçımız
bildirmişdir ki, bu gün ermənilərin
mədəni irsi ilə əlaqədar öz
narahatlığını ifadə edən bəzi xarici
nümayəndələr Zəngilan məscidinin
qalıqlarını görsünlər, Şuşa
məscidlərinin qalıqlarını görsünlər
və görsünlər ki, Ermənistan dövləti
bizə qarşı mədəni soyqırımı da
törədib.
Məlumat üçün bildirək ki,
Zəngilan rayonu Azərbaycanın
özünəməxsus tarixi keçmişə
malik bölgələrindəndir. Tarixçilərin
məlumatına görə Zəngilanın

kimi həssas insanlar qrupundan
başlanılıb. Vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq hazırda 40 yaşdan
yuxarı vətəndaşların peyvəndləməsi
aparılır. Peyvəndləmə prosesinin
ikinci tərəfi isə insanların vaksinasiyaya münasibətidir. Burada məsələ bir
qədər çətindir. Baxmayaraq ki, ölkədə

maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar
edilib. Bu gün Zəngilanın tarixi-dini
abidələri demək olar ki, tam yararsız
vəziyyətdədir. Erməni vandalları
daşı-daş üstə qoymamışlar.
Prezident İlham Əliyev
Zəngilanın dağıdılmış məscidində
bərpa işlərinə başlanılması
məqsədilə ilk daşı öz əlləri ilə
məscidin divarına hörmüşdür.
Burada çıxışı zamanı demişdir:
“Biz bütün tarixi, dini abidələrimizi
bərpa edəcəyik. Şuşa şəhərində
artıq məscidlərin bərpasına start
verilib. Ağdam Cümə məscidinin
bərpası ilə əlaqədar hazırlıq işləri
gedir. Bu gün Zəngilan şəhərində
yerləşən məscidin yenidən bərpası,
konservasiyası işlərinə start verilir”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

ilə bağlı məlumat öyrənməyə çalışır, narahatlıqlarını ifadə edilər.
Təəssüf ki, ölkəmizdə hər cür şərait
yaradılsa da, biz istənilən aktivliyi
görə bilmirik. Qırx yaşdan yuxarı
vətəndaşların vaksinasiyaya görə
müraciətetmə hallarında azalma baş
verərsə, daha aşağı yaş qruplarında
peyvəndləməyə start veriləcək. Artıq
bir sıra ölkələrdə 16 yaşdan yuxarı
insanlar peyvəndləməyə cəlb olunurlar”.
Vətəndaşlar bilməlidirlər ki,
COVID – 19 infeksiyasına qarşı
mübarizədə peyvənd olunmaq, ilk
növbədə, hər kəsin sağlamlığı üçün
çox vacib məsələdir. Peyvənd süni
immunitet yaratmaqla virusa qarşı
mübarizəni bir qədər asanlaşdırır.
Mütəxəssislərin fikrincə, peyvənd
olunanların əksəriyyəti virusa yoluxmur, yoluxanlar isə xəstəliyi yüngül
keçirirlər.
Qarşıdan gələn yay mövsümü
zamanı istirahət və işgüzar görüşlərlə
əlaqədar xaricə səfər edənlər olacaq.

Müsbət tendensiyaya
təbii amillər də təsir edir
hallarının şahidi oldu. Həm aparılan maarifləndirmə işləri, həm də
vətəndaşların şəxsi təcrübəsi onları
koronavirusa inanmağa sövq etdi.
Hazırda vətəndaşlar qorunma qaydalarına kifayət qədər əməl edirlər. Bu,
istər ictimai nəqliyyatda, istər qapalı
məkanlarda – ticarət şəbəkələrində,
istərsə də açıq havada müşahidə
edilir. Bu da müsbət dinamika əldə
edilməsində mühüm rol oynayır. Lakin
cəmiyyətdə belə bir tendensiya da
müşahidə olunur ki, yoluxma sayı
azaldıqca arxayınlaşma baş verir
və vətəndaşlar bir neçə ay bundan
əvvəl yaşananları unudurlar. Nəticədə
həmin qaydalara laqeyd münasibət
başlayır. Havalar istilənməyə doğru
getdiyindən belə vaxtlarda maska
istifadəsi fiziki olaraq çətinlik yaradır.
Həmçinin azalma baş verdikcə, yaxın
vaxtlarda yenidən qaydalara etinasız
münasibət göstərən vətəndaşların
sayının artdığını görəcəyik. Belə olan
halda yenidən mənfi tendensiya ilə
üzləşə bilərik.
Vaksinasiya prosesindən söz
açanda, onun həyata keçirilməsinin
hər iki tərəfini qeyd etmək lazımdır. Prosesin birinci tərəfi dövlətin
gördüyü işlərdir. Hamıya məlumdur
ki, dövlət öz üzərinə düşən vəzifələri
vaxtında və kifayət qədər yüksək
səviyyədə həll edir. COVID – 19
infeksiyası əleyhinə vaksinlərin əldə
edilməsi, ölkəyə gətirilməsi, prosesin
aparılması üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması, tibb kadrlarının
təlimləndirilməsi dövlət tərəfindən
görülən böyükhəcmli tədbirlərdir.
Ölkəmizdə vaksinasiyaya dair strategiya qəbul olunub. Strategiyaya
əsasən proses mərhələlər üzrə aparılır. Peyvəndləməyə dünyada olduğu

yetəri sayda peyvənd dozaları, kifayət
qədər peyvənd məntəqələri fəaliyyət
göstərir, əhalidə olan aktivlik bir o
qədər yüksək deyil. Əhalinin cəmi 5
faizdən bir qədər çoxu hər iki dozanı
qəbul edib. Hədəf isə əhalinin ən
azı 70, hətta bəzi mülahizələrə görə,
80 faizinin vaksinasiya olunmasıdır.
İnsanların vaksinə bir qədər laqeydliyi
peyvəndləmə prosesinin müddətini
uzada bilər.
Bu zaman belə sual ortaya çıxır
ki, əhalini vaksinasiya prosesində
aktiv iştiraka cəlb etmək üçün nə
etmək lazımdır? Baş infeksionist
bununla bağlı bildirib ki, birmənalı
olaraq, bu zaman məcburiyyət ola
bilməz. Çünki dünya təcrübəsi onu
göstərir ki, istənilən xəstəlik zamanı
peyvəndləmənin məcburi edilməsi
neqativ hallara gətirib çıxaracaq.
İnsanlar müxtəlif səbəblərlə vaksinasiyadan yayınacaqlar: “Təsadüfi
deyil ki, belə hallar bütün dünyada,
o cümlədən ölkəmizdə də qeydə
alınır. Burada əhalini vaksinin təsirinə
və təhlükəsizliyinə inandırmaq,
şəxsi təcrübə, kütləvi informasiya
vasitələrində maarifləndirmə işlərinin
aparılması üsulu ilə müsbət effekt
əldə etməyə çalışmaq lazımdır.
Gələcəkdə bəlkə də vaksinasiyadan keçməyənlər üçün müəyyən
məhdudiyyətlər ola bilər. Bununla
yanaşı, onsuz da bir müddətdən
sonra Avropanın iri ölkələri, ABŞdakı nəticələr gözə çarpacaq.
Orada məhdudiyyətlərin aradan
qaldırılması bir nümunə olacaq.
Vətəndaşlar bunları görəndə bir
qədər də aktivlik göstərəcəklər. Elə
ölkələr var ki, vətəndaşlar vaksinasiya üçün mütəmadi müraciət
edir, öz növbələrinin gəlib çatması

Bu halda vətəndaşların ikinci doza
vaksinasiyasını həyata keçirilməsi və
ya onlar səfərə getdiyi ölkədə vaksin
olunmaq qaydası təbii ki, maraq doğuran məsələdir. TƏBİB - in infeksion
xəstəliklər üzrə mütəxəssisi deyib
ki, Azərbaycanda birinci peyvənd
dozasını alanların getdikləri ölkədə
ikinci dozanı almaq imkanları yoxdur.
Məlum olduğu kimi, ikinci dozanın
vurulma müddəti 28 – 35 gün arasıdır. İkinci dozanı 28 -ci gündə qəbul
etməyə çalışmaq lazımdır. Obyektiv
səbəblərdən bu mümkün olmadıqda, 35 günə qədər sistem aktiv
vəziyyətdə olur və ikinci dozanı həmin
günlərdə qəbul etmək olar. Ona görə
də səyahətə getməyi pılanlaşdıranlar bunu nəzərə alaraq, ya ikinci
dozanı alıb gedə, ya da səhayətdən
qayıdandan sonra həmin müddətdə
ikinci dozanı qəbul edə bilərlər.
Xaricdəki həmyerlilərimiz isə yaşadıqları ölkənin əcnəbilər üçün nəzərdə
tutulan vaksinasiya xidmətlərindən
yararlanmalıdırlar: “Onlar yaşadıqları
ölkədə tətbiq edilən vaksin strategiyasının qayda- qanunları çərçivəsində
peyvənd vurdura bilərlər. Əgər həmin
ölkədə bu proqram icra olunmursa və
yaxud, əcnəbi vətəndaşlar vaksinasiyaya cəlb olunmurlarsa, onda soydaşlarımız ölkəmizə gələrək peyvənd
vurdurmalıdırlar”.
Onu da xüsusi olaraq diqqətə
çatdırmaq lazımdır ki, peyvənd
edilmiş hər kəs rahatlıqla ölkəni tərk
edə bilər. Ona görə də səfəri planlı
şəkildə, hər iki peyvənd dozası qəbul
ediləndən sonrakı tarixlərdə həyata
keçirmək daha yaxşı olar.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi, “AzInTelecom” MMC
Korporativ promo məhsullarının və müvafiq brendləmə
xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə
bilərlər. Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
H/h- AZ30AZPO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711

M/hAZ76NABZ01350100000000094944
S.W.İ.F.T:AZPOAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə vergi
orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
-podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 31 may 2021ci il saat 15.00-a və tender təklifi ilə bank
təminatı sənədlərini isə 8 iyun 2021-ci
il saat 15.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 9 iyun 2021-ci
il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi, “AzInTelecom” MMC
Tədbirlər üçün promo məhsullarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə
bilərlər. Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 250 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
H/h- AZ30AZPO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/hAZ76NABZ01350100000000094944

S.W.İ.F.T:AZPOAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə vergi
orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 6 may 2021-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmiş
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC səhmdarlarının ümumi yığıncağının keçirilməsi haqqındakı elanın sonuncu bəndi aşağıdakı kimi
oxunmalıdır:
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 107-3.2-ci maddəsini və
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC səhmdarlarının ümumi yığıncağı haqqında əsasnamə”nin 8.10-cu bəndini nəzərə alaraq bildirilir ki, ümumi yığıncağın gündəliyində olan məsələlərə münasibəti dəqiq və şərtsiz bildirmək
(lehinə, əleyhinə və bitərəf) və imzanı qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş
qaydada (notarial və s.) təsdiqləmək, habelə şəxsiyyət vəsiqəsinn surətini
təqdim etmək şərtilə bildirişə əlavə olunan bülleten formasını dolduraraq qapalı zərfdə Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 67 nömrəli ünvana 2021-ci il iyunun
22-dək göndərməklə səsvermədə qiyabi iştirak etmək olar.

“Astara Çay-1” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
“Astara Çay-1” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi
yığıncağı 24 iyun 2021-ci il saat
10.30-da cəmiyyətin yerləşdiyi
inzibati binada keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2020-ci ilin hesabatı və
maliyyə hesabatlarının təsdiq
edilməsi.
2. Seçkili orqanların yenidən

formalaşdırılması.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar yığıncaqda
müzakirəyə verilən məsələ ilə
əlaqədar sənədlərlə hər həftənin iş
günləri, saat 13.00-dək cəmiyyətə
gəlməklə tanış ola bilərlər.
Telefon- 050-319-25-89.
Ünvan- Astara rayonu, Kijəbə
qəsəbəsi.

İdarə heyəti

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 1 aprel 2021-ci il tarixli nömrəsində Mil Qarabağ və Aşağı
Şirvan Kollektorlarının İstismarı İdarəsinin maşın-mexanizmlərin və nəqliyyat
vasitələrinin təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması ilə əlaqədar dərc
olunmuş açıq tenderdə iştirak üçün sənədlərin təqdim edilməsi vaxtı 18 may
2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifi və bank təminatının təqdimatı isə 26 may
2021-ci il saat 18.00-a qədər uzadılmışdır.
İddiaçıların təklifləri 27 may 2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs- Əsədov Tərbiz Qulu oğlu , tel- 050 324 55 51.

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
-podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid
sənədləri 1 iyun 2021-ci il saat 15.00a və tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 9 iyun 2021-ci il saat
15.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 10 iyun 2021-ci
il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Oğuz Suvarma
Sistemləri İdarəsi
1. Torpaq məcralı Həsənbəy arxının (14km),
Xaçmaz kənd arxının (12 km), Bucaq kənd arxının
(10 km) beton üzlüyə alınması və üzərindəki
qurğularla birlikdə təmiri üçün layihə-smeta
sənədlərinin hazırlanmasının satın alınması.
2. Yağ və sürtkü materiallarının satın alınması
ilə əlaqədar

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və
kortirovka sorğusunda iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təsdiq olunmuş qaydada təqdim etməlidirlər:
Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər:
1. Nizamnamə - zəruridir.
2. Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə, dövlət reyestrindən çıxarışın və şəhadətnamənin təqdim olunması zəruridir.
3. Qiymət təklifi.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz kotirovka təkliflərini 8
may 2021-ci il saat 10.00-dək təqdim etməlidirlər.
Zərflər 8 may 2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər qəbul
edilməyəcəkdir.

BİLDİRİŞ
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
kartriclərin satın alınması üçün keçirilmiş kotirovka
sorğusunda “Kainat-print” MMC qalib elan olunmuş və
həmin MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Satınalmalara dair xüsusi bildiriş
İlkin qiymətləndirməyə (prekvalifikasiyaya) dəvət
İlkin seçim mərhələsi (prekvalifikasiya) üçün müraciətlərin son təqdimat tarixinin uzadılması
Ölkə- Azərbaycan Respublikası
Layihənin adı- Regional Yollar və İnkişaf Layihəsi (hazırlıq mərhələsi)
Müqavilənin adı- M3 Ələt-Astara-İran sərhədi magistral avtomobil yolunun Yenikənd-Biləsuvar (32-ci
kilometrdən 103-cü kilometrədək) hissəsinin (mövcud yol oxu) yenidən qurulması
Sektor- Nəqliyyat
Layihə №: P174379
İlkin qiymətləndirmənin istinad №: AZ-SRA-CW-RFB-01
1. Azərbaycan Hökuməti
Regional Yollar və İnkişaf
Layihəsinin maliyyələşdirilməsi
üçün Beynəlxalq Yenidənqurma
və İnkişaf Bankına (BYİB) (Dünya
Bankı) müraciət etmiş və vəsaitin
bir hissəsini Yenikənd və Biləsuvar
arasındakı mövcud yolun bərpası
üçün müqavilə üzrə ödənişlərə
istifadə etmək niyyətindədir.
2. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) M3
Ələt-Astara-İran sərhədi magistral
avtomobil yolunun YenikəndBiləsuvar (32-ci kilometrdən
103-cü kilometrədək) hissəsinin
(mövcud yol oxu) yenidən qurulması üçün podratçıları ilkin
qiymətləndirmək (prekvalifikasiya)
niyyətindədir. Yol hissəsi M3 magistral avtomobil yolunun 32+140
kilometrindəki qovşaqdan başlayaraq Salyan şəhərinin kənarında
Kür çayına çatmamış cənub-qərbə
doğru gedir və yolun 103+320
kilometrində başa çatır. Salyandan
başlayaraq yol qərbdən Biləsuvar
şəhərinə getməzdən əvvəl Sarvan
və Şorsulu kəndlərindən keçir.
Yenidən qurulacaq yol hissəsinin
ümumi uzunluğu 70.5 kilometrdir.
Mövcud yol tamamən olmasa
da, əsasən II kateqoriyalı yol
ölçülərinin tələblərinə uyğundur.
Mövcud yol örtüyü çoxsaylı qüsurlar olmaqla ümumilikdə yararsız
vəziyyətdədir və beş ədəd çaykanal keçidinin dəyişdirilməsinə
də ehtiyac vardır. Geometrik
xüsusiyyətləri yaxşılaşdırmaq
və təhlükələri aradan qaldırmaq
üçün məhdud düzəlişlər istisna
olmaqla, yenidən qurulacaq yol
mövcud üfiqi yol oxu üzrə davam
etdiriləcəkdir. Yeni yol geyiminə
asfalt- beton səth, asfalt yapışdırıcı-bağlayıcı lay, asfaltın əsas layı
və dənəvər alt layı daxildir. Mövcud beş körpü tamamilə yeniləri
ilə əvəz ediləcək və bir yeni körpü
tikiləcəkdir.

Yolun bərpası üçün ehtimal
edilən tikinti müddəti 24 ay və
sonra isə qüsurların aradan qaldırılması müddəti 24 ay olacaqdır.
Yol ,tikinti zamanı nəqliyyatın
hərəkəti üçün açıq qalacaq və
podratçı nəqliyyatın idarə olunmasına cavabdeh olacaqdır. Təxmini
iş həcmləri aşağıdakılardır:
Torpaq işləri (dolğu) 1,270,000
m3
Torpaq işləri (qazma) 500,000
m3
Dənəvər tərkibli yol geyimi
layları 920,000 m3
Bitum tərkibli yol geyimi layları
180,000 m3
Körpünün hərəkət hissəsinin
(tava) sahəsi 4,000 m2
Yığma dəmir-beton körpü tirləri
2,800 m
Qazma monolit svaylar 2,300 m
Tenderə dəvətin 2021-ci ilin
iyul ayında olacağı gözlənilir.
3. İlkin qiymətləndirmə (prekvalifikasiya) Dünya Bankının “İLM
Borcalanları üçün Satınalma
Qaydaları”nda (2020-ci ilin noyabr
ayında nəşr olunan) (“Satınalma
Qaydaları”) müəyyən edilən prosedurlara müvafiq olaraq həyata
keçiriləcək və Satınalma Qaydalarına əsasən iştirak hüququ olan
bütün iddiaçılar üçün açıqdır.
4. Maraqlı olan iddiaçılar əlavə
məlumatı aşağıda göstərilən
ünvanda Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyindən iş
saatlarında, saat 10.00-dan saat
17.00-a kimi (Bakı vaxtı ilə) əldə
edə bilərlər. Maraqlı olan iddiaçılar
ilkin qiymətləndirmə sənədinin
ingilis dilindəki tam toplusunu
aşağıda göstərilən ünvana yazılı
şəkildə müraciət etməklə və geri
qaytarılmayan 300 AZN və ya 170
ABŞ dolları ödəməklə əldə edə
bilərlər. Ödəniş aşağıdakı bank
hesabına köçürülməlidir:
Təşkilatın adı- Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

VÖEN- 9900013141
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin
Nəsimi filialı
SWIFT- AIIBAZ2X
M\h- AZ37NABZ01350100000000001944
H\h- AZ69AIIB38050019441801833111 AZN
AZ59AIIB38150018401801833111 ABŞ
dolları
Bankın VÖENi- 9900003611
Geri qaytarılmayan məbləğin
ödənişini sübut edən müvafiq
sənəd təqdim olunduqda sənədlər
aşağıdakı ünvandan əldə edilə və
ya iddiaçı tərəfindən təşkil olunan
və xərci ödənilən kuryer vasitəsilə
çatdırıla bilər. Sənədlərin itirilməsi
və gecikməsinə görə AAYDA heç
bir məsuliyyət daşımayacaqdır.
İlkin qiymətləndirmə sənədinin
elektron satışı həyata keçirilmir.
5. Tenderin ilkin seçim
mərhələsi üçün müraciətlər 21
may 2021-ci il yerli vaxtla saat
17.00-a kimi üzərində aydın
qeydlər olunmaqla bağlı zərflərdə
aşağıdakı ünvana təqdim
edilməlidir. Gecikən müraciətlər
açılmadan iddiaçılara geri qaytarılacaqdır.
Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi
Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi idarə heyətinin
sədri cənab Saleh Məmmədovun
diqqətinə
Ünvan-Azərbaycan, Bakı
AZ1117, Biləcəri qəsəbəsi R. İsmayılov küçəsi 2025-ci məhəllə.
Ofis- 2 saylı Layihə İdarəetmə
Qrupu, otaq № 224
Telefon- (+994 12) 499 79 02
Faks- (+994 12) 499 79 44
Elektron ünvan- mehman.
babaxanov@azeravtoyol.gov.az
Surəti- saadat.aliyeva@azeravtoyol.gov.az
Veb ünvan- www.aayda.gov.az

Specific Procurement Notice
Invitation for Prequalification
Extensıon of the applıcatıon submıssıon deadlıne
Country: Republic of Azerbaijan
Name of Project: Regional Connectivity and Development Project (under preparation)
Contract Title: Rehabilitation of the M3 Alat-Astara-State Border of Iran Highway Between Yenikend
and Bilasuvar (Original Alignment) km 32 to 103
Sector: Transport
Project No: P174379
Pre-qualification Reference No.: AZ-SRA-CW-RFB-01
1. The Government of Azerbaijan has applied for financing from
the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
(World Bank) toward the cost of the
Regional Connectivity and Development Project, and intends to
apply part of the proceeds toward
payments under the contract for
rehabilitating the existing road between Yenikend and Bilasuvar.
2. The State Agency of Azerbaijan Automobile Roads intends to
prequalify contractors for Rehabilitation of the M3, Alat-Astara-State
Border of Iran Highway between
Yenikend and Bilasuvar road. The
section starts at the junction at km
32+140 of the M3 Motorway and
heads southwest before crossing
the Kur River on the outskirts of
the city of Salyan and ends at km
103+320. From Salyan, the road
passes through Sarvan and Shorsulu villages before heading west
to the city of Bilasuvar. The total
length of road to be rehabilitated is
70.5 km. The existing road largely
complies with the dimensional
requirements for a Category II road,
although not entirely. The pavement
is generally in poor condition with
multiple defects, and five river/canal
bridges along the route are also in
need of replacement. The rehabilitated road will follow the existing horizontal alignment with the
exception of limited realignments to
improve geometric characteristics
and eliminate safety hazards. The
new road pavement will comprise
an asphalt concrete surface course,
asphalt binder course, asphalt base
course, and granular sub-base. The
five existing bridges will be replaced
entirely and one new bridge will be
constructed.

The estimated construction
period for the rehabilitating of the
road is 24 months, plus a 24-month
defects liability period. The road will
remain open for traffic during construction and the contractor will be
responsible for traffic management.
Estimated material quantities are:
Earthworks (fill) 1,270,000 m3
Earthworks (cut) 500,000 m3
Unbound granular pavement
layers 920,000 m3
Bituminous pavement layers
180,000 m3
Bridge deck area 4,000 m2
Precast Concrete Bridge Beams
2,800 m1
Bored cast insitu piles 2,300 m1
It is expected that the Request
for Bids will be made in July 2021.
3. Prequalification will be
conducted through the procedures
as specified in the World Bank’s
“Procurement Regulations for IPF
Borrowers”, November 2020 (“Procurement Regulations”), and is open
to all eligible Applicants as defined
in the Procurement Regulations.
4. Interested eligible Applicants
may obtain further information from
the State Agency of Azerbaijan
Automobile Roads at the address
below, during office hours, 10:00 to
17:00 hours (Baku time). A complete
set of prequalification documents
in English may be purchased by
interested Applicants on the submission of a written application to the
address below and upon payment of
a non-refundable fee of AZN 300 or
USD 170. The method of payment
will be by bank transfer to:
Beneficiary: State Agency of
Azerbaijan Automobile Roads
TIN No.: 9900013141
Bank: Kapital Bank OJSC, “Nasimi” Branch

SWIFT: AIIBAZ2X
Cor. Account: AZ37NABZ01350100000000001944
Account Number: AZ69AIIB38050019441801833111 AZN
AZ59AIIB38150018401801833111 USD
TIN No. of the Bank:
9900003611
Upon receipt of appropriate
evidence of payment of the nonrefundable fee, the documents may
be collected from the address below
or will promptly be dispatched by
courier arranged and paid for by
the applicant. However, no liability
can be accepted for their loss or
late delivery. The purchase of the
prequalification documents cannot
be made electronically.
5. Applications for prequalification should be submitted in clearly
marked envelopes and delivered to
the address below by 17.00 (local
time) on 21 may 2021. Late Applications will be returned unopened to
the Applicants.
State Agency of Azerbaijan Automobile Roads
Attention: Mr. Saleh Mammadov, Chairman of Board
Office: Room 224, Project Implementation Unit No. 2
Address: AZ117, Block 2025, R.
Ismayilov str.
City: Baku
ZIP Code: AZ 1117
Country: Republic of Azerbaijan
Telephone: (+994 12) 4997902
Facsimile number: (+994 12)
4997944
Electronic mail address: mehman.babaxanov@aayda.gov.az with
copy to saadat.aliyeva@aayda.gov.
az
Web address: www.aayda.gov.
az
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Ədəbiyyat Muzeyində konfrans: Sənət və elm
tarixində imzasını qoyan Azərbaycan qadınları
ABŞ

Növbəti cəhd uğurlu olub
ABŞ-ın “Space X”
şirkəti “Starship” kosmik
gəmisinin prototipinin
ilk uğurlu enişini həyata
keçirib. “Starship SN15”
prototipi “Space X”in
Texas ştatının cənubşərqində yerləşən start
meydançasında yerə
enib. Məlumata görə,
seriya nömrəsi “SN15”
olan gəmi prototipi
enişdən öncə 10 kilometr yüksəyə qalxıb.
Qeyd edək ki, “Starship” prototipinin bundan öncəki
dörd suborbital sınaqları uğursuz olmuşdu.
Məlumatı “Fox News” yayıb.

Yunanıstan
Nazirin bəyanatı
Avropa İttifaqı
(Aİ) Yunanıstanda pandemiyadan sonra turizmin bərpasına
310 milyon avro
ayıracaq. Bu
bəyanatla Yunanıstanın turizm
naziri Xaris
Teoxaris çıxış edib. O, vəsaitin Aİ-nin Yardım Fondundan
ayrılacağını açıqlayıb.
Bildirilib ki, sözügedən vəsaitdən 260 milyon avro
rəqabətliliyin artırılması layihələrinə, 50 milyon avro isə
turizm sahəsinin mütəxəssislərinə və xidmət sektoruna
sərf olunacaq.
Xəbəri “Euronews” verib.

Rusiya
“Sarmat”ın sınağı keçiriləcək
2021-ci ildə
Rusiya “Sarmat”
qitələrarası ballistik
raketinin sınağını keçirəcək. Bu
barədə Rusiya
Müdafiə Nazirliyi
məlumat yayıb.
Bildirilir ki, sınaq
çərçivəsində 3 buraxılışın həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulub. Qeyd edək ki, “Sarmat” raketləri Rusiyanın arsenalında olan “Satana” raketlərini əvəzləməlidir. Bu raketlər
həm şimal, həm də cənub qütbündən raket hücumundan
müdafiə sistemlərinə yaxalanmadan hücum etmək imkanına sahibdir.
Məlumatı “Ria.ru” yayıb.

İngiltərə
“Debenhams” fəaliyyətini dayandırır
1778-ci ildə
Londonda qurulan,
Belfast, Birminqem,
Bristol, Mançester,
Liverpul, Nyukasl
və Svansi kimi
şəhərlərdə, həmçinin
dünyanın bir çox
ölkəsində mağazaları
olan “Debenhams”
şirkəti fəaliyyətini dayandırır. Məlumata görə, koronavirus
pandemiyası ilə bağlı tətbiq olunan karantin rejimi zamanı
maddi zərərə uğrayan şirkət may ayının 15-dən etibarən
ölkədəki bütün mağazaların fəaliyyətini dayandıracağını
açıqlayıb. Mağazalarda çalışan 12 min nəfər isə işsiz
qalacaq.
Xəbəri “The Sun” verib.

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində Qadınlar Təşkilatı tərəfindən “Sənət və
elm tarixində imzasını qoyan Azərbaycan qadınları” adlı elmipraktik konfrans keçirilib.
Bu barədə AZƏRTAC-a
Ədəbiyyat Muzeyindən məlumat
verilib. Bildirilib ki, tədbirdə çıxış
edən muzeyin direktoru, akademik
Rafael Hüseynov ICESCO-nun
İslam Dünyası Elm, Təhsil və
Mədəniyyət Təşkilatının qərarı ilə
2021-ci ilin İslam aləmində “Qadın ili” elan edildiyini söyləyib.
Akademik qeyd edib ki,
Azərbaycan qadınının mədəni,
ictimai həyatdakı fəaliyyət
tarixi haqqında silsilə konfranslar keçirmək, geniş həcmli
məqalələr toplusu hazırlamaq
mümkündür. Bildirilib ki,
Azərbaycan qadınının tarixdəki
mühüm yeri və rolu bu gün dünya
ictimaiyyətinə ardıcıl çatdırılmalıdır. Çünki Azərbaycan qadınının
cəmiyyətdəki əhəmiyyəti təkcə
XX yüzilliyin hadisəsi deyil.
Rafael Hüseynov tarixi ən azı
VII əsrə söykənən “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarındakı “qadın
haqqı”, “ana haqqı”, “Tanrı haqqı” kəlamlarını yada salaraq türk
dünyasında qadına verilən yüksək
dəyərdən bəhs edib. Vurğulayıb ki, XII əsr dünyanın heç bir

ölkəsində Azərbaycan tarixində
olduğu qədər qadın qəhrəmanlığı,
qadın diplomatiyası, qadın poetik
yaradıcılığı ilə tanınmır. Odur ki,
bu fenomen diqqətlə öyrənilməli
və bütün dünyaya təqdim
edilməlidir.
Akademik Azərbaycan
qadınının cəmiyyət həyatındakı
tarixi rolundan bəhs edərək XX
əsrin əvvəllərində milli ziyalılar
və mesenatların dəstəyilə teatr,
elm və təhsil, mətbuat sahəsinə
qadınların gəlişindən, Hacı
Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən

yaradılmış “Qızlar gimnaziyasından” bəhs edib. Bildirib ki, həmin
illərdə daha yeni, savadlı nəsillər
yetişdirəcək təhsilli qadınlar
dəstəsi üçün məxsusi dərsliklər
yazılır, müqəddəs “Qurani-Kərim”

doğma dilə daha sadə şəkildə
tərcümə edilirdi.
Rafael Hüseynov Nizami Muzeyinin Qadınlar Təşkilatının sədri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Heydərovaya muzeyin tarixi
quruculuğunda mühüm rol oynamış ziyalı qadınların yaradıcılığını,
o cümlədən Azərbaycan qadınının
tarixdəki rolunu işıqlandıracaq,
tanıdacaq məqalələr toplusunun
hazırlanmasını tövsiyə edib.
Sonra Ekspozisiyanın qorunması, izahı və audiomüşayiətin
təmini şöbəsinin müdiri Tomiris

Babanlı “Azərbaycan tarixində
mühüm rol oynamış müdrik
qadınlar Nizami muzeyinin
ekspozisiyasında” mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib. O, muzeyin
zallarında sərgilənən və tarixi
sərkərdə, ziyalı qadınların təsvir
olunduğu müxtəlif rəsm əsərləri
və heykəltəraşlıq nümunələrindən
bəhs edib, o cümlədən onların ədəbi irsi haqqında ətraflı
məlumat verib.
Muzeyin elmi işlər üzrə
direktor müavini, filologiya
elmləri doktoru, professor Xatirə
Bəşirli “Görkəmli şərqşünas
Şəfəq Əlibəyli” mövzusunda
məruzəsində tanınmış şərqşünasalim, professor Şəfəq Əlibəylinin
zəngin yaradıcılıq yoluna nəzər
salıb.
Tədbirdə, həmçinin muzeyin
Qədim və Orta əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatının tədqiqi və təqdimi
şöbəsinin böyük elmi işçisi
Gülnar Əqiq “Qacar dövründə
qadın şairələr” mövzusunda çıxış
edərək, Qacarlar xanədanının
görkəmli şairə xanımları və
dövrün digər məşhur xanımları
haqqında ətraflı məlumat verib.
Elmi-praktik konfransda
Ədəbiyyat İnstitutunun Qadınlar
Təşkilatının üzvləri – filologiya
üzrə fəlsəfə doktorları Ruhəngiz
Əliyeva və Fidan Əbdürrəhmanova
da iştirak ediblər.

“CanSino” peyvəndi Pakistanda
da istehsal olunacaq
 Çinin koronavirus infeksiyasına qarşı “CanSino” peyvəndi
Pakistanda da istehsal olunacaq. Bunu Pakistan Baş nazirinin
səhiyyə məsələləri üzrə köməkçisi Faysal Sultan açıqlayıb. O qeyd
edib ki, hazırda vaksinin istehsalı üçün müvafiq avadanlıq Pakistana
gətirilir.
Pakistanda koronavirusa qarşı
peyvəndlənməli olan insanların sayının,
təxminən, 100 milyon nəfər təşkil etdiyini bildirən F.Sultan deyib ki, hökumət
ilin sonunadək onların 70 faizinə vaksin

vurmağı planlaşdırır. Hazırda gündə 150
min nəfərə peyvənd vurulur. Bu rəqəm
yaxın günlərdə 300 minə çatdırılacaq.
Pakistanda koronavirus infeksiyasına
qarşı peyvənd prosesində Çinin “Sinop-

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın “Blue Origin” şirkəti iyulun 20-də start
götürəcək “New Shepard” suborbital gəmisinin
göyərtəsində kosmik səyahət üçün bir sərnişin
yerini onlayn hərraca çıxarıb.
Bildirilir ki, kosmosa səyahət etmək istəyənlər şirkətin
saytında ərizə ilə müraciət etməlidirlər. Hərrac üç
mərhələdən ibarət olacaq. Mayın 5–19-da baş tutacaq birinci
mərhələdə istənilən şəxs iştirak edə biləcək. Müraciətlər
və göstərilən məbləğlər digər iştirakçılar tərəfindən
görünməyəcək. Birinci mərhələnin nəticələri mayın 19da dərc olunacaq. Bundan sonra hərracı davam etdirmək
istəyənlər birinci mərhələnin ən yüksək təklifindən daha artıq
qiymət təklif etməlidir. Yeganə sərnişin yerinin taleyi iyunun
12-də real vaxt rejimində keçiriləcək onlayn ticarət zamanı
müəyyən ediləcək.
Qeyd edək ki, “Blue Origin” raketi suborbital uçuş həyata
keçirəcək, yəni 100 kilometrdən yüksəyə qalxmayacaq və
“Karman xətti” adlandırılan zonanı tərk etməyəcək.
“New Shepard” kosmik gəmisindəki sərnişinlər, təxminən,
üç dəqiqə çəkisizlik şəraitində qalacaq və kosmosun qaranlığını görəcək. Gələcəkdə uçuş biletinin qiymətinin 200 min
dollara qədər yüksələcəyi gözlənilir.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

harm” və “CanSino Biologics” şirkətinin
peyvəndlərindən istifadə olunur. Hər iki
peyvəndin Pakistanda istifadəsinə icazə
verilib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Hindistanda yeni rekord
yoluxma və ölüm
 Hindistanda COVID-19 virusuna
yoluxmada və ölümdə yeni rekord qeydə alınıb.

Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsi
2021-ci ildə cari təmir işləri üçün mal-materialların, maşın -mexanizmlərə
və nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dovlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər.Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət ,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 30-na kimidir .
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Abuyev Aslanşah
Qubaşah oğlu.
Ünvan-Qusar şəhəri, Ç.Qurbanov
küçəsi 21A.
E-mail: ssiqusar@mail.ru
Telefon-02338)5-54-09.
Maraqlananlar (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştiraka görə elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba
100 ( bir yüz) manat məbləğdə vəsait
ödədikdən sonra əsas şərtlər toplusunu
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.

Bank rekvizitləri:
H/h-AZ59
CTRE00000000000002354801
VÖEN-4700132701
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN-1401555071
Kod-210005
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu142330
Büdcə səviyyəsinin kodu-7
M/hAZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T:CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
– iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi:
– tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
– tender təklifinin birinci əlavəsi
kimi tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatıbank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən) ən azı 30 (otuz ) bank günü
çox olmalıdır);
– malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir):

– vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
– iddiaçının fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
– maliyyə vəziyyəti haqqında arayış;
– son bir il ərzində (fəaliyyətinin
dayandırıldığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsilə müəyyənləşdirilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə arayış;
– iddiaçının nizamnaməsi;
– dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə);
– iddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 2 iyun
2021-ci il saat 9.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron formada
təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 10 iyun 2021-ci il saat 10.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 11 iyun 2021-ci
il saat 10.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Çelsi” finala yüksəlib
Futbol üzrə UEFA
Çempionlar Liqasının
yarımfinal mərhələsinin
cavab oyunu keçirilib. “Stenford Bric”
stadionunda keçirilən
görüşdə “Çelsi” klubu
“Real” komandasını
qəbul edib. Görüş
London təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Fasilədən sonra hücumların sayını daha da artıran Tomas
Tuxelin yetirmələri rəqib qapısına ikinci dəfə yol tapıblar.
Xatırladaq ki, komandalar arasında Madriddə keçirilən
ilk görüş 1:1 hesabı ilə başa çatmışdı. Beləliklə, iki oyunun
nəticəsinə əsasən, “Çelsi” qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin
finalına yüksəlib.
Məlumatı “Futbolhd” yayıb.

Kosmosa səyahət
üçün onlayn hərrac

ÂÂ Mayın 7-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə yağış
yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi
əsəcək. Gecə 11-13 , gündüz 18-21, Bakıda
gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi
rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 7-12°, gündüz 1823° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
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Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv
olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə
və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 3-8°, gündüz 10-15° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 9-13°, gündüz 18-23° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək

çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək.Gecə 6-11°, gündüz 17-22°, dağlarda
gecə 0-5°, gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 10-14°, gündüz 20-25° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında gün ərzində bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv
olacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
10-12°, gündüz 18-23°, dağlarda gecə 6-9°,
gündüz 10-15° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

“Reuters”in məlumatına görə, son sutka ərzində ölkədə
412 min 262 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Son
24 saat ərzində COVID-19 virusu 3980 nəfərin həyatına son
qoyub.
Pandemiya başlanandan indiyədək Hindistanda 21,07
milyon nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 230,1 min nəfər
vəfat edib.
ABŞ-ın Cons Hopkins Universitetinin statistikasına görə,
dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxmada Hindistan
ABŞ-dan sonra ikinci yeri tutur.
Rusiya kömək üçün Hindistana 150 min “Sputnik V” vaksini göndərib. Lakin ölkədə “koronavirus tufanı” davam edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
rəhbərliyi və əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Baş
nazirinin müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVIN

vəfatından kədərləndiklərini bildiriir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollektivi Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman naziri
AZAD RƏHIMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir
“Xalq qəzeti” nin kollektivi iş yoldaşları Samirə
Əliyevaya əmisi
NOVRUZ ƏLƏKBƏRLİNİN

vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər
Paşa Nemətov və ittifaqın idarə heyəti Xalq şairi
FİKRƏT QOCANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

İNDEKS

0282

TİRAJ

4816

SİFARİŞ

837

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

